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Algemeen  
De kwaliteitskring Utrecht 3 is sinds 2018 een officiële Kwaliteitskring.  De kring bestaat 
uit acht leden: drie mannen en vijf vrouwen.  
 
De deelnemers zijn:  
 

• Linda Bergstra 

• Peter Ewalts 

• Diederik van Dorth tot Medler (tot september 2021) 

• Larissa van der Hell 

• Christel van Hunnik 

• Marcel Klarenbeek  

• Judith Knobbout -Gerdessen  

• Jeanette de Vries 
 
 
Een deel van de leden werkt als zelfstandig loopbaancoach en een aantal deelnemers 
werken in loondienst. We hebben een mooie leeftijdsopbouw (van 34 t/m 62 jaar). In het 
afgelopen jaar zijn wij zes keer bij elkaar gekomen om elkaar vakinhoudelijke te 
versterken en te inspireren.  
De deelnemerslijst, aangevuld met bedrijfsnaam en e-mailadressen is als bijlage 
bijgevoegd. 
 
 
Locatie  
We zijn afgelopen jaar gewisseld van locatie en houden onze bijeenkomsten nu 
doorgaans bij ‘Werkflow’ in Zeist. Dit is bij een opdrachtgever van een van de 
kwaliteitskringleden. Het is een prettige ruimte waar we dankbaar gebruik van maken. In 
het geval dat deze mogelijkheid er niet is dan is de intervisie in een werkruimte bij een 
van de andere leden. Gezien de coronapandemie waren een aantal bijeenkomsten dit 
jaar online. 
 
 
De bijeenkomsten  
De bijeenkomsten verlopen gestructureerd. Jaarlijks worden de data geprikt en de 
onderwerpen voor de bijeenkomst worden zoveel mogelijk van tevoren vastgelegd. Het 
streven is om elke bijeenkomst in ieder geval één casus te bespreken. De agenda kent 
een vast stramien Het voorzitterschap rouleert en van elke bijeenkomst worden, ook in 
roulatiebeurten, notulen gemaakt.  
 
Op alle bijeenkomsten komen naast praktische zaken, het verslag, nieuwe 
ontwikkelingen en gevolgde seminars/trainingen aan de orde. Casuïstiek vinden we 
belangrijk. Afspraak is dat degene die inbrengt de betreffende methode kiest. Hiervoor 
maken we gebruik van het document “Intervisie Schatkist” waarin verschillende 
methoden uitgewerkt staan. Daarnaast besteden we aandacht aan vakinhoudelijke 
onderwerpen. We laten ons ook graag inhoudelijk inspireren en informeren over de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door gasten / sprekers. 
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Hieronder volgen de specifieke onderwerpen per bijeenkomst.  
 
  Datum Notulist  Voorzitter  Inhoud (hoofdonderwerpen) 
1 16 febr.  Judith Jeanette • Transactionele Analyse (TA) 

• Concrete adviezen/tips 
2 7 april  Peter Judith  

 
• Casuïstiek 

• Input t.b.v. ledenraad 
3 20 mei 

 
Linda Peter • Casuïstiek 

• Concrete adviezen/tips 
4 28 juni 

 
Larissa Christel • Casuïstiek 

• Tips/suggesties uitgewisseld 
a.d.h.v. een concrete vraag  

5 22 sept. 
 

Linda Larissa • Casuïstiek 

• Diverse werkvormen  
6 28 okt. Jeanette Peter • Reflectievraag 

• Casuïstiek 

• Tips 1e spoortraject 
 
 
Korte samenvatting van de bijeenkomsten 
 
1. 16 februari 2021 
Deze intervisie heeft wederom digitaal plaatsgevonden. Centraal stond de 
Transactionele Analyse (TA) waarin Jeanette ons heeft meegenomen. Verder is er de 
tijd genomen om bij sommige van ons privé in te checken en had Judith een concrete 
vraag gesteld over hoe omgaan met de afronding van een traject waar ze tips voor 
gekregen heeft.  
 
 
2. 7 april 2021  
Deze intervisie heeft digitaal plaatsgevonden. Centraal stond de behandeling van een 
casus van Diederik volgens de roddelmethode. Verder is er de tijd genomen voor een 
deelrondje. 
Als input voor de ledenraad heeft Diederik gepolst hoe we staan tegenover het mogelijk 
invoeren van toegevoegde certificaten voor specialisaties. De teneur van de groep is om 
daar terughoudend in te zijn of dit niet te doen, behalve de gedane afspraak met CMI 
hierover na te komen. 
 
 
3. 20 mei 2021 
Deze intervisie is gestart met een opening waarbij alle deelnemers konden kiezen uit 3 
verschillende afbeeldingen. De gemaakte keuzes en de achterliggende motivatie is met 
elkaar gedeeld. Hierna is teruggeblikt op de casus die de vorige intervisie werd 
behandeld en hoe daarna het eerstvolgende gesprek is verlopen. 
Jeanette heeft deze intervisie een casus ingebracht. Het dilemma hierin was het 
ontbreken van onderlinge afstemming door middel van het driegesprek tussen 
leidinggevende en medewerker en wat hierop de impact op de coach was. Daarnaast is 
gereflecteerd op de aanpak en het verloop van het traject door middel van de 
roddelmethode. Tenslotte kijken de deelnemers terug op de intervisie. De deelnemers 
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hebben de bijeenkomst als heel prettig en leerzaam ervaren, het was wederom 
waardevol om een casus te delen en te bespreken. 
 
 
3. 28 juni 2021 
Deze intervisie heeft plaatsgevonden in Zeist. Sinds lange tijd weer een fysieke 
bijeenkomst waarin de tijd is genomen voor een deelrondje. Dit is gedaan aan de hand 
van coachkaarten. Daarnaast is ingegaan op de behandeling van een casus, die 
ingebracht werd door Linda. In deze casus stond de onafhankelijke positie als coach ten 
opzichte van cliënt en werkgever centraal.   
Tot slot zijn aan de hand van de enveloppenmethode tips, suggesties en adviezen 
uitgewisseld aan elkaar over een concrete vraag.  
 
 
4. 22 september 2021 
De intervisie van 22 september heeft plaatsgevonden in Hoevelaken. Gestart is met een 
rondje “Hoe zit je erbij” en “Wat speelt er allemaal” om de verbinding de maken en om 
elkaar even kort bij te praten. Diederik geeft aan dat hij de kwaliteitskring gaat verlaten. 
Daarna deelt Linda haar reflectie naar aanleiding van het inbrengen van een casus 
tijdens de vorige intervisie. 
Peter brengt deze intervisie een casus in die besproken wordt aan de hand van de 
adviesmethode. Zijn vraag is hoe hij in de besproken situatie het beste kan opereren in 
de driehoek opdrachtgever – cliënt – coach. Hierna stond het onderdeel werkvormen op 
de agenda. Hierbij zijn verschillende werkvormen die ingezet worden met elkaar gedeeld 
en besproken. 
 
 
5. 28 oktober 2021 
De intervisie van 28 oktober 2021 is gestart met een rondje inzichtkaarten, waarin 
iedereen een kaart met tekst/spreuk trekt. Deze wordt met een persoonlijke ervaring 
reflecterend toegelicht. Daarna deelt Peter welke acties hij heeft ingezet naar aanleiding 
van zijn ingebrachte casus de vorige keer en wat hem dat heeft opgeleverd en geleerd. 
Tijdens deze bijeenkomst brengt Christel een casus in, die besproken wordt aan de 
hand van de ‘roddelmethode’. Zij vindt het lastig om geld te vragen aan coachees die 
zelf het traject betalen. Haar vraag is hoe zij daar meer ontspannen mee kan omgaan?  
We zullen navraag doen bij Noloc of loopbaan coaching onder de 1.000 euro 
opleidingsgeld gaat vallen en wat daarvoor te doen?  We zullen Noloc laten weten dat er 
een plek beschikbaar is in onze groep voor een mannelijke collega. Er zijn tips en 
adviezen gegeven aan een intervisie collega met een 1e spoor cliënt die afhoudend en 
argwanend is om het traject te starten.  
 
 
 
Plannen voor 2022 
 
Data geplande bijeenkomsten (van 19.00 – 22.00 uur): 
 

• 10 januari 

• 1 maart 

• 20 april 
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• 16 juni 

• 23 augustus 

• 10 oktober 

• 7 december 
 
 
Er zijn een aantal onderwerpen die we komend jaar graag willen gaan behandelen 
zoals: 
 

 Opstellingen (via Ilse) 

 ACT-opleiding en oefeningen (Larissa en Christel) 

 Transactionele Analyse (Jeanette) 

 Stress de baas/hartcoherentie (via Jeanette) 

 Leren omgaan met weerstand (n.t.b.) 

 Cursus burn-out en stresspreventie van het CSR centrum (Linda en Larissa) 

 E-coaching (Peter) 

 Sparren over ondernemerschap (Judith) 

 Talentinstrumenten: Fitch, Disc, Kerntalentenanalyse, TMA 

 
Gedurende het jaar kunnen de onderwerpen desgewenst aangevuld worden. 
 
Omdat Diederik de intervisiegroep heeft verlaten zijn we zijn op zoek naar een nieuwe 
collega. Marcel heeft inmiddels een belangstellende onder de aandacht gebracht en 
uitgenodigd voor de bijeenkomst van 10 januari. We maken dan kennis en horen graag 
wat zijn verwachtingen en voornemens in de groep zullen zijn. 
 
Larissa zal als nieuwe Kringcoördinator contactpersoon zijn voor de NOLOC. 
 
Op 1 maart hebben wij (via Ilse) als gast Aspacia Yocarini uitgenodigd. Zij zal ons 
meenemen in het systemisch werken, familieopstellingen en hoe je dit toe kunt passen 
in loopbaancoaching. 
 
 
Financiën  
Voor 2022 zouden we graag een aantal gastsprekers uitnodigen en hen een vergoeding 
geven. Eventuele verdere kosten worden onderling door de deelnemers bekostigd. 
 
 
Tot slot  
Kwaliteitskring Utrecht 3 kijkt met plezier en voldoening terug op het afgelopen jaar, 
waarin we zijn gegroeid. Wij hebben een prettige groep en een veilige sfeer om 
persoonlijke thema’s naar voren te brengen. De (online) bijeenkomsten zijn (over het 
algemeen) leerzaam, verrijkend, inspirerend en geven ons een goed gevoel.  
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Bijlage behorende bij Jaarverslag 2021 Kwaliteitskring Utrecht 3 
 
 

Deelnemers  
 
Linda Bergstra  
ReOrient Loopbaancoaching 
linda@reorient.nl 
 
  
 
Diederik van Dorth tot Medler (deelname t/m september 2021) 
Diederik van Dorth Loopbaanadvies en training 
info@diederikvandorth.nl 
 
 
 
Peter Ewalts  
50plusloopbaancoaching 
peter@50plusloopbaancoaching.nl 
 
 
 
Larissa van der Hell  
Hellder Loopbaancoaching & HR advies 
larissavanderhell@hellderinorg.nl 
 
 
 
Christel van Hunnik 
Crystal Clear Coaching  
info@crystalclearcoaching.nl  
 
 
 
Marcel Klarenbeek 
Power4People  
m.klarenbeek@power4people.nl  
 
 
 
Judith Knobbout -Gerdessen 
Keuzesprong  
judith@keuzesprong.nl 
  
 
 
Jeanette de Vries  
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Servicecentrum Drechtsteden 
jeanettedevries1961@ziggo.nl 
 
 
 
 
 
 
 


