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Jaarverslag 2021 Kwaliteitskring Amsterdam 3; 12-03-2022  

Terugblik op 2021 

Ook in 2021 speelde Corona nog een grote rol in onze dagelijkse praktijk en ook in de vorm 
van de bijeenkomsten van de kwaliteitskring. Uiteindelijk hebben alle bijeenkomsten ook 
afgelopen jaar online plaatsgevonden. We hopen in 2022 weer fysiek bij elkaar te kunnen 
komen en elkaar ook eens informeler te ontmoeten. 

In 2021 hebben wij als kwaliteitskring aandacht besteed aan intervisie, wat erg wordt 
gewaardeerd. Ook hebben wij gekeken naar de opbrengsten van Corona voor ons vak en naar 
de arbeidsmarkt van de toekomst.  

We hebben een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen: Shereel Leissius, Heidi Koggel en 
Corine Wieringa. Zij zijn inmiddels helemaal ‘ingeburgerd’ in de kring. Daarnaast staan we 
open voor nieuwe leden die eens willen meekijken.  

Hiernavolgend een verslag van de vijf bijeenkomsten die we in 2021 gehad hebben. 

Verslag van de bijeenkomsten  

1e bijeenkomst: 17-01-2021 

Aanwezig: Clyde Echteld, Katrien Redeke (notulist), Laura de Reus, Margot Ros, Sonja List 
Afwezig: Britt Edelenbosch 
 
Locatie: Online via zoom  
Tijd:   19:45-21:30  
 
Omdat Britt, die zou voorzitten, op het laatste moment vanwege persoonlijke 
omstandigheden niet aanwezig kon zijn hebben we de agenda aangepast en heeft Margot de 
voorzittersrol overgenomen. 
 
Na een rondje nieuwtjes delen hebben we gesproken over het werven van nieuwe leden. 
Laura heeft hierop een bericht uitgezet via het Noloc secretariaat. Ook is gesproken over de 
besteding van het budget dat wij in kas hebben. We hebben afgesproken hier een spreker van 
in te huren (dit hebben wij in november ook gedaan).  
 
In plaats van de boekbespreking die Britt had voorbereid hebben wij een intervisie casus 
behandeld. Katrien bracht een casus in die we volgens de Balint methode hebben behandeld.  
 
Tot slot hebben we afspraken gemaakt over de invulling van de volgende bijeenkomst: de 
inhoud die voor vandaag gepland was schuift door naar 23 maart.  
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2e bijeenkomst: 23-03-2021 

Aanwezig: Corine Wieringa, Britt Edelenbosch (voorzitetr / notulen), Clyde Echteld 
(voorzitter), Heidi Koggel, Katrien Redeke, Laura de Reus, Margot Ros, Shereen Leissius, Sonja 
List, Willemijn Boshuizen  

 
Locatie: online via Zoom 
Tijd:   19:30-21:30  

Een aantal mogelijk nieuwe leden maken vandaag kennis. In break-out rooms maken we in 
tweetallen kennis en vatten dit daarna samen voor de hele groep.  

Onder begeleiding van Britt bespreken we het beroepsprofiel van de Loopbaanprofessional 
en de hercertificeringsprocedure. Ook wordt de Noloc academie onder de aandacht gebracht.  

Vervolgens inventariseren we de ideeën en wensen ten aanzien van de invulling van de 
bijeenkomsten in de rest van het jaar. We stellen een agenda vast, voorzitters en notulisten.  

Naar aanleiding van de kennismaking sluiten Heidi Koggel en Shereen Leissius aan als lid. 
Willemijn Boshuizen besluit zich bij een andere kring aan te sluiten.  

3e bijeenkomst: 12-05-2021 
 
Aanwezig: Shereen Leissius, Heidi Koggel (voorzitter), Clyde Echteld, Britt Edelenbosch, 
Katrien Redeke, Corine Wieringa, Sonja List, Margot Ros (notulist). 
Afwezig: Laura de Reus 
 
Locatie: online via Zoom 
 Tijd:   19:30-21:45 
 
Corine Wieringa sluit aan als nieuw lid. Na een rondje kennismaken en delen van actualiteiten 
staat intervisie op de agenda. Margot brengt een casus in die we volgens de Balint methode 
bespreken, begeleid door Sonja.  

Na de pauze bespreken we nogmaals het thema hercertificeren. We hebben tips gedeeld en 
Shereen licht het proces vanuit haar rol en kennis als mentor nog nader toe. 

We ronden af met het maken van afspraken over de volgende bijeenkomsten en een 
evaluatierondje: wat neemt ieder mee uit deze bijeenkomst?  

4e bijeenkomst: 15-09-2021 
 
Aanwezig: Shereen Leissius, Heidi Koggel, Margot Ros, Katrien Redeke (voorzitter), Clyde 
Echteld, Britt Edelenbosch, Laura de Reus, Corine Wieringa (notulen) 
 
Locatie: online via Zoom  
Tijd:   19:30-21:30  
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We starten met een rondje langs de velden. Een aantal deelnemers vertellen over ingrijpende 
gebeurtenissen die op dit moment in de privé situatie spelen. Hier besteden we aandacht aan, 
waarna we de agenda hervatten. Gelukkig gaat het inmiddels weer goed met deze leden.  

Corine, Laura en Katrien hebben een werkvorm voorbereid om ‘kansen en inzichten uit 
Coronatijd’ op te halen. Na een korte presentatie hierover op basis van verzamelde informatie 
wordt in 2 subgroepjes over verschillende subonderwerpen doorgepraat. Eén groepje 
behandelt de vraag ‘welke positieve ontwikkelingen zie jij in ons vakgebied en binnen je eigen 
organisaties (of die waarvoor je werkt) door Corona?’ Een tweede groepje bespreekt de vraag 
‘Op welke manier heb jij je werk anders ingericht in coronatijd?’. Na afloop geeft elke 
subgroep een presentatie van de bevindingen en praten we hier plenair nog over door.  

De bijeenkomst wordt afgesloten met een evaluatierondje en het delen van de tips, inzichten 
waarmee we direct aan de slag gaan.  
 

5e bijeenkomst: 16-11-2021 
 
Aanwezig: Shereen Leissius (voorzitter), Heidi Koggel, Clyde Echteld, Britt Edelenbosch, 
Katrien Redeke, Corine Wieringa, Sonja List, Margot Ros, Laura de Reus, Judith Pagie 
(introducé), Els Brouwer (trainer) 
 
Locatie: online via Zoom  
Tijd:   19:30-21:45 
 

We hoopten deze bijeenkomst fysiek te kunnen organiseren, maar op het laatste moment is 

besloten, vanwege aanscherping van de maatregelen, om de bijeenkomst toch online te 

houden. We zijn inmiddels weer een ‘stabiele’ club met vaste deelnemers, maar er is altijd 

ruimte voor introducés en mogelijke nieuwe leden. Judith Pagie sluit aan om te zien of ze zich 

bij ons wil voegen als lid.  

Na een kort rondje introductie en het delen van nieuwtjes introduceert Shereen de spreker 

van vandaag: Els Brouwer van Projob. Zij neemt ons mee in de arbeidsmarkt van de 20er jaren 

van de 21st Century: verandering – vernieuwing – vertrouwen. In een interactieve presentatie 

worden we o.a. meegenomen in het verdwijnen en weer ontstaan van beroepen, van hoe 

mensen hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen creëren en vergroten via bijvoorbeeld 

blendend werken en netwerken. Na de pauze werken we in groepjes van 2 aan de vraag ‘wat 

is de waarde van de loopbaancoach van de toekomst, welke skills heb je nodig en waarom?’. 

De opbrengst bespreken we plenair. 

We sluiten af met een evaluatierondje en spreken af de volgende bijeenkomst te vullen met 

intervisie.   


