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Jaarverslag 2021 NOLOC Kwaliteitskring Rivierenland 
 
 
Algemeen 
In 2021 heeft een gedeelte van onze bijeenkomsten gelukkig weer live plaatsgevonden; o.a. onze stu-
diedag in september. In ons werk merken we dat een afwisseling tussen online- en face-to-face ge-
sprekken of bijeenkomsten inmiddels de standaard is geworden. Ieder van ons heeft daar zijn weg in 
gevonden.  
 
In 2021 wilden we aandacht gaan besteden aan: 

1. Ethisch besef en daaruit voortvloeiend het ethisch handelen door de loopbaanadviseur 
2. Arbeidsmarktbegeleiding. 

Dit naar aanleiding van de promotie van dr. Peter Tielenius Kruythof, Loopbaanadvisering een vak 
apart. Dit is gedeeltelijk teruggekomen in de reguliere bijeenkomsten en in de studiedag. 
 
We kijken terug op een jaar waarin de leden van onze kring hun kennis hebben verdiept en ontwikkeld 
en onze uitgangspunten en randvoorwaarden voor deelname en betrokkenheid bij de kring uitgekris-
talliseerd zijn. Dit leidt ertoe dat we begin 2022 afscheid nemen van een lid en we op zoek gaan naar 
een vervanger/ster.  
 
Bijeenkomsten 
Wij hebben 5 avondbijeenkomsten georganiseerd met een stabiele opkomst per keer. We hebben ie-
dere bijeenkomst gekozen voor een agenda van kort bijpraten, een inhoudelijk thema voorbereid door 
een of twee van de kringleden, en intervisie waarin eenieder de professionele vragen die er leven kan 
inbrengen. Wij werken daarbij met het incident intervisie model. Hierbij krijgen we goede focus op ‘het 
probleem’ van de inbrenger en kunnen wij goed werken aan behulpzame interventies.  
In een open en vertrouwelijke sfeer wisselen we ideeën en ervaringen uit.  
 

 
 
We hebben een studiedag georganiseerd waar in de ochtend ruimte was voor kennisoverdracht tus-
sen de leden onderling met verschillende presentaties van de leden zelf over: 

- ACT 
- Disc en Intodrives 
- Het inspiratiespel 



 

2 

Daarnaast was er een boekenmarkt.  
 

  
 
In de middag was er een presentatie van Martijn Groot van Brains First over het gebruik en inzetten 
van de game-based test ‘Brein Kompas ‘voor loopbaankeuzes. Van tevoren hebben we deze test ook 
zelf gedaan om te ervaren hoe dit is.  
 
Nieuw keurmerk  
Het nieuwe keurmerk is live met bijbehorende aangepaste certificering.  
 
Vooruitkijken naar 2022  
 
In 2022 willen wij (opnieuw) aandacht gaan besteden aan: 

• Werving nieuw lid  
• (her) Certificering enkele leden 
• Studiedag met de onderwerpen: Ethisch besef, Gedragscode Noloc en Acquisitie 
• Verdieping professionele kennis en vaardigheden.  
• Intervisie 

 
Kringleden Rivierenland  
In 2021 bestond de samenstelling van de kring uit Monique van Haaren, Ilona Weggeman, Jannie 
Jansma, Astrid van der Looij, Pauline Houwing, Albert Jager, Max Küppers, Loes Knijp en Sandra 
Gunsing. Albert Jager zal in 2022 niet meer deelnemen en we zoeken hiervoor aanvulling met een 
nieuw lid. In de bijlage is de deelnemerslijst aan de bijeenkomsten van 2021 toegevoegd.  
 
Locatie en financiën 
Het afgelopen jaar hebben we onze bijeenkomsten online laten plaatsvinden of als het mogelijk was 
op toerbeurt bij de leden thuis. De studiedag vond plaats op een externe locatie. Over het jaar 2021 is 
de standaard vergoeding voor de kwaliteitskringen aangevraagd bij en betaald door NOLOC. Samen 
met het budget van 2020 is dat ingezet voor de themadag van 2021. Het restant gaat mee naar 2022.  
 
 
Kwaliteitskring Rivierenland 
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Bijlage: Deelnemerslijst Bijeenkomsten 2022 
 

Aanwezigheid 
bijeenkomsten  
 

27-01-21 
2 uur 

07-04-21 
2 uur 

16-06-21 
2 uur 

10-09-21 
2 dagdelen 
studiedag 

13-10-21 
2 uur 

01-12-21 
2 uur 

Gunsing, S. x x x x x x 
Haaren, M. van x x x x x x 
Houwing, P. x x x x  x 
Jager, A.       
Jansma, J. x x  x x x 
Knijp, L. x x x x x x 
Küppers, M.  x   x x x 
Looij, A. van der x  x x x x 
Weggeman, I.  x x x x x 

 
 


