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Algemeen  
De kwaliteitskring Utrecht 3 bestaat al langer. Sinds jan 2018 is de kwaliteitskring 

uitgebreid met een aantal leden uit de regio. Een mooie aanleiding om onze 
bijeenkomsten te formaliseren en een “officiële” kwaliteitskring te worden met 

bijbehorende  

 
De Kwaliteitskring bestaat uit 9 leden; 4 mannen en 5 vrouwen. Hiervan werkt een 

deel als zelfstandig loopbaancoach en een aantal in loondienst. We hebben een 

mooie leeftijdsopbouw (van 32 t/m 61 jaar). In het afgelopen jaar zijn wij 6 keer bij 
elkaar gekomen om elkaar vakinhoudelijke te versterken en inspireren. In bijlage 1 

staat een overzicht van de leden.   
 

Locatie  

We houden onze bijeenkomsten doorgaans bij “Boogh” in de De Bilt. Dit is bij een 
werkgever van een van de kwaliteitskringleden. Het is een prettige ruimte met 

meerdere kamers 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.  

 
De bijeenkomsten  

De bijeenkomsten verlopen gestructureerd. Jaarlijks worden de data geprikt en het 

programma wordt zoveel mogelijk van tevoren vastgelegd. De agenda kent een vast 
stramien Het voorzitterschap rouleert en van elke bijeenkomst worden 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. 

 
Hieronder volgen de specifieke onderwerpen per bijeenkomst.  

  Datum Notulist  Voorzitter  Inhoud  

1 9 Jan  Judith Ilse • Geleide meditatie  
• Casuïstiek 

2 19 Feb  Ilse  Jan  • Methodiek ACT  
 

3 12 April  Jan  Linda • Body Mind Language. 

met gastspreker  

4 25 juni  Linda  Christel  • Voice Dialoque 

workshop 

• Formele kwaliteitskring 

worden ja/nee  

5 29 aug Christel  Larissa • Methode Inspiratiespel  

• Casuïstiek  

6 15 okt  Larissa Ilse  • Boekbespreking  

• Casuïstiek 

 

 



 3 

1.De bijeenkomst op 9 januari stond in het teken van het delen van zijn focus voor 
het nieuwe jaar 2018.  Jan heeft een geleide meditatie gegeven. Judith heeft een 

casus ingediend waar iedereen zijn advies over heeft gegeven om haar verder te 
helpen. Tenslotte hebben we nog tijd besteed aan een (korte) intervisieronde die 

volgens de modelling methode. Ter afsluiting zijn de mededelingen besproken en is 

de inhoud van de volgende intervisie vastgelegd.  
 

2. Op 19 februari starten we met een bijzondere opening door te beginnen met een 

stelling van de voorzitter Jan. De stelling: “Het mooiste wat we kunnen ontdekken is 
elkaar!” Iedereen reflecteert hier even op. Vervolgens een korte discussie over 

uitbreiding van onze kring en wel of niet een officiële kwaliteitskring willen zijn. 
Daarna zijn wij onder leiding van Christel Van Hunnik (lid van onze Kring) ingegaan 

op ACT. Dat is Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe 

ontwikkeling in de cognitieve gedragstherapie. ACT kan ook gebruikt worden als 
training en helpt ook mensen om hun gedachten en gevoelens beter te kunnen 

accepteren en los te laten. De methode werkt met veel oefeningen die wij ook 
ervaren. We sluiten af met reflectie op de methode en de toegevoegde waarde voor 

de praktijk van loopbaancoaching.  

 
3. Op 12 April opent de voorzitter met de tekst begonnen “ergens niet in slagen is 

niet erg, dat overkomt iedereen wel eens. Wat wel erg is, is je erbij neerleggen in 
plaats van uit de mislukking de inspiratie te putten voor nieuwe pogingen en 

uiteindelijk succes.”  Reflectie en uitwisseling wat succes betekent in iemands en je 

eigen leven.  
Daarnaast de vraag of we een professionele Kwaliteitsgroep willen worden van de 

Noloc. Hier zal volgende keer een knoop over worden doorgehakt. Op deze avond 

hebben we een workshop BML (Body Mind Language) van gastspreker Vanessa 
Randwijk. Hierbij gaat het om onbewuste gevoelens bewust te maken door middel 

van beweging en stem. We deden een oefening om elkaar te verplaatsen. Ieder van 
ons, zag de d meerwaarde in wat non- verhaal gedrag/houding vertelt. Dat daar 

gevoelens onder zitten die op een hele ander manier naar de oppervlakte gehaald 

kunnen worden.  De workshop wordt goed ontvangen en iedereen gaat geïnspireerd 
naar huis.  

 
4. 25 Juni. Tijdens deze intervisie is besproken en besloten dat we een officiële 

kwaliteitskring willen worden. Diederik gaat voor het komende jaar de rol van kring 

coördinator vervullen. Gedeeld met elkaar welke tools en instrumenten we gebruiken 
bij het begeleiden van mensen bij het die laten maken van keuzes/ dilemma’s. 

Daarnaast is de onderlinge samenwerking met elkaar besproken. Belangrijke 

conclusie: De appgroep alleen gebruiken voor korte mededelingen die voor iedereen 
relevant zijn. De kring heet een nieuw lid welkom: Jeanette de Vries. 



 4 

 
 

5. 29 aug: De locatie is een werkruimte van een kringlid. Tijdens deze intervisie 
hebben we elkaar beter leren kennen door het spelen van het Inspiratiespel. 

Hierdoor is de basis verstevigd voor verdere diepgang. Verder is er casuïstiek 

besproken aan de hand van ‘de adviesmethode’. Eye opener voor velen van ons was 
was het inzicht dat er ook een mogelijkheid is om met het traject te stoppen. De 

avond wordt als leerzaam en bijzonder ervaren. 

 
6. 15 okt: Tijdens deze intervisie hebben we het boek dat Diederik heeft 

geschreven “Carrièreswitchen doe je zo!” besproken. Hij heeft met ons gedeeld hoe 
hij hiertoe is gekomen en hoe hij het heeft aangepakt.  Daarnaast hebben we een 

persoonlijke loopbaanvraag van een van onze leden aan de hand van een 6 stappen 

Intervisiemethode behandeld. Het was een complexe casus waarbij het gelukt is om 
de inbrenger te helpen zijn gedrag en achtergronden te begrijpen.  

 
Plannen voor 2019  

Er zijn een aantal onderwerpen die we komend jaar graag willen gaan behandelen 

zoals: 
• Leren omgaan met weerstand 

• Arbeidsmarkt oriëntatie (Gastspreker Maaike Koter) 
• Omgaan met verlies en rouw (Ilse/ Linda) 

• Oplossingsgericht coachen (Peter) 

• Coachcirkel (Christel) 
• Coaching met Metaforen (Christel) 

• Provocatief coachen (Gastspreker) 

 

De komende bijeenkomst in januari komt gastspreker Eveline van Densen over 

systemisch werken en familieopstellingen. In 2019 willen we geen nieuwe kringleden.  

 
Financiën  

Alle kwaliteitskringleden delen gezamenlijk in de kosten. Voor 2019 zouden we graag 
een aantal gastsprekers uitnodigen en hen een vergoeding geven.  

 

Tot slot  
Kwaliteitskring Utrecht 3 kijkt met plezier en voldoening terug op het afgelopen jaar, 

waarin we zijn gegroeid. Wij hebben een gedreven groep en een veilige sfeer om 
persoonlijke thema’s naar voren te brengen. Na de bijeenkomsten gaan wij 

(doorgaans) met een goed gevoel en geïnspireerd weer naar huis.  
 
 
 
Hilversum, 1 mei 2019 
Larissa van der Hell 
 

  



 5 

Deelnemers kwaliteitskring Utrecht 3 
 

Peter Ewalts  
50plusloopbaancoaching 

peter@50plusloopbaancoaching.nl   

 
Larissa van der Hell  

Hellder Loopbaancoaching & HR advies 

larissavanderhell@hellderinzorg.nl 
 

Diederik van Dorth tot Medler 
Diederik van Dorth Loopbaanadvies en training 

info@diederikvandorth.nl  

 
Christel van Hunnik 

Chrystal Clear Coaching  
christel@chrystalclearcoaching.nl  

 

Jan Hulsbergen 
dhrjhulsbergen@gmail.com  

 
Judith Knobbout -Gerdessen 

Keuzesprong  

judith@keuzesprong.nl  
 

Jeanette de Vries Servicecentrum Drechtsteden 

Jeanettedevries1961@ziggo.nl  
 

Marcel Klarenbeek 
Power4People  

m.klarenbeek@power4people.nl  

 
Linda Bergstra  

ReOrient 
Loopbaancoaching 

linda@reorient.nl  
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