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Algemeen 
De kwaliteitskring Rotterdam 1 bestaat al sinds 17 februari 2005 en is gestart door Joke 
Tacoma met als doel intervisie en het uitwisselen van ervaringen voor de leden van Noloc. 
Deelname aan de kwaliteitskring is gratis. De coördinatie wisselt sinds 2017 jaarlijks. In 2018 
nam Sjanie Brussee die rol op zich, per 1 januari 2019 is Ingrid van Ham coördinator. 
 
Leden per 31 december 
Hanneke Dijkman, Marianne Elbers, Simone Everaars, Ingrid van Ham, Irani Otten, Joke 
Tacoma, Martine Uytdehaag, Sjanie Brussee (Simone en Hanneke hebben aangekondigd te 
stoppen in deze kwaliteitskring) 
 
Frequentie 
De kwaliteitskring Rotterdam 1 komt iedere dinsdagmiddag van de oneven maanden bij 
elkaar, met uitzondering van juli. In plaats daarvan komen we in juni bij elkaar om samen te 
eten. 
 
OVERZICHT LEDEN 16 jan 20 mrt 15 mei 18 jun 18 sep 20 nov Aantal maal 
      Lunch               Aanwezig 
Sjanie Brussee  +G + + + +V +G  6  
Hanneke Dijkman A + + + + +  5 
Marianne Elbers + + + + + +V  6 
Simone Everaars A + +V + A A  3 
Ingrid van Ham  + +V +P + + +P  6  
Irani Otten  +V +G + + +/ A  5 
Ine Ruijfrok  A + A + - -  2 
Joke Tacoma  + + +G + + +  6 
Martine Uytdehaag      +gast  1 
 
+: aanwezig, A: afgemeld, G: gespreksleider, I: inleider, P: probleeminbrenger (bij 
intervisie) V: verslaglegging 
 
Korte toelichting per bijeenkomst 
 
16 januari 
Er is onverwacht door ziekte minder aanwezigheid. Daarom schuift het T model door naar 
volgende bijeenkomst. We verkennen daarmee de behoeften en aandachtspunten voor de 
kring in 2018 en besluiten dat Ingrid en Marianne dit jaar voor ons een 
workshop/themabijeenkomst voorbereiden en aan ons zullen voorstellen voor uitvoering. 
 
20 maart 
De AVG is uitgebreid besproken. We bekijken of het in het najaar opnieuw op onze agenda 
komt. Daarnaast zijn werkvragen uit het T-model met elkaar besproken. Er is een app-groep 
aangemaakt voor de deelnemers aan de kring, die gedisciplineerd gebruikt gaat worden. Er is 



opnieuw contact gezocht met een gast aan de kwaliteitskring die aangeeft voor volgende keer 
te laten weten aan welke kring ze wil gaan deelnemen. Een andere geïnteresseerde coach 
kan om agenda technische reden dit jaar niet aansluiten bij de kring en een eerdere 
geïnteresseerde  coach heeft laten weten te zijn aangesloten bij de kring waar hij voorheen lid 
van was. 
 
15 mei 
We bespreken een casus die de probleeminbrenger voor het UWV uitvoert. Ine heeft laten 
weten dat ze de kring gaat verlaten. We bespreken op voorstel van Joke het aannamebeleid 
en besluiten te laten weten dat er ruimte is voor nieuwe leden in onze kring. 
 
18 juni 
Tijdens de door Hanneke georganiseerde lunch bij de Pretoria koffiebar op Zuid nemen we 
afscheid van Ine. We waarderen haar inbreng, hebben eerder met plezier deelgenomen aan 
haar workshop coaching met paarden. Deze jaarlijkse lunch is overigens zoals gebruikelijk 
voor eigen rekening. 
 
18 september 
Voorafgaand aan de workshop Verbindend Communiceren van Bureau Vine, verzorgd door 
Anja Nekeman, wordt kort geluncht bij Bazar. Lunch en workshop komen uit het kring-budget. 
Hanneke en Marianne hebben tevoren al aangegeven niet mee te lunchen. De workshop is 
gebaseerd op de theorie van geweldloze communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg. 
De theorie laat zien hoe ons (voor)oordeel zuiver waarnemen in de weg staat en stimuleert om 
vanuit oprechte nieuwsgierigheid en respect eigen en andermans behoeften en gevoelens te 
onderzoeken. Het leidt tot een andere taal en houding naar elkaar. We spreken onze 
waardering uit voor de workshop en bezorgen Anja een dag later een mooi boeket. 

 
20 november 
We maken kennis met Martine en aan het eind van deze bijeenkomst wordt gezamenlijk 
besloten dat ze vanaf nu deelnemer is aan de kring. Hanneke deelt mee dat ze de kring dit 
jaar gaat verlaten en deze bijeenkomst dus voor het laatst aanwezig is. Ze gaat zich meer op 
haar Zen-praktijk en nieuwe boek dat in 2019 uitkomt richten. We bedanken haar voor haar 
waardevolle inbreng gedurende de zes jaar dat ze lid was en wensen haar veel succes. 
Deze bijeenkomst hebben we intervisie aan de hand van de 10-stappenmethode met post-its. 
Alle ingebrachte cases betreffen integriteit. 
Financiën 
Op 1 januari 2018 was er € 448,05 in kas. De NOLOC-bijdrage van € 250,- is daaraan 
toegevoegd. De uitgaven bedroegen € 409,70 (o.a. workshop, lunch en 3 boeketten). Het 
saldo per 31 december is dus € 288,35. 
Dit bedrag wordt overgemaakt door Sjanie Brussee aan Ingrid van Ham. 
Planning en wensen 2019 
In januari komen 2 geïnteresseerde coaches in onze kring als gast deelnemen. 
Ook nemen we dan afscheid van Simone Everaars die vanwege een nieuwe baan 
genoodzaakt is de kring te verlaten. In januari bespreken we eveneens de plannen voor 
volgend jaar. Integriteit en grenzen zijn in ieder geval een thema. Daarnaast zal ook intervisie 
op de agenda blijven evenals de lunch in juni 2019. 
27 december 2018  opgemaakt door Sjanie Brussee-Bax 


