
Jaarverslag 2021 NOLOC kwaliteitskring 2 Haarlem 

Leden 

Liesbeth van Drongelen 

Judith Pagie 

Janrense Boonstra 

Frank Numan 

Tabolien Jorritsma 

Esther von Faber 

Marieke de Jager 

Marieke Smit 

Marjolein Hartkamp 

Marjolein Katgerman 

Willemijn Boschhuizen 

Kring coördinator: Willemijn Boschhuizen 

Penningmeester: Marieke Smit  

 

Algemeen 

Na een eerste kennismaking op 5 oktober 2021 jl. committeren de 11 leden (zie eerder) zich aan de 

oprichting van kwaliteitskring 2 in Haarlem en hun deelname/aanwezigheid voor ten minste 1 jaar. 

Na dit jaar evalueren we en kijken we of het nodig is om nieuwe leden toe laten.  

 

De huidige leden zijn afkomstig uit regio Noord: Haarlem, Amsterdam en Alkmaar. De achtergrond 

van de leden is heel divers: van jobcoaching, loopbaancoaching, advies over duurzame inzetbaarheid, 

stresscoaching, spoor 2, jongeren coaching, recruitment tot outplacement. Zelfstandig of in 

loondienst. Deze diversiteit inspireert en vult elkaar goed aan.  

Locatie 

We zijn twee maal bijeengekomen in de Greiner, Voorhelmstraat 23 in Haarlem.  

Voor komend jaar (2022) komen we 6 maal bijeen op woensdagavond, van 19.15-22.15. Vier keer in 

de Greiner en twee keer plannen we een locatie buiten waar we het nuttige met het aangename 

kunnen combineren. 

Financiën 

Alle leden van kwaliteitskring 2 Haarlem leveren een financiële bijdrage voor 2022 van € 75,- p.p. 

Deze bijdrage wordt gebruikt voor de zaalhuur, catering tijdens de bijeenkomst, uitjes of andere 

onkosten zoals een gastspreker of attentie voor een externe spreker. Totaalbudget is € 825,-, 

exclusief financiële bijdrage NOLOC. 

Communicatie 

We communiceren via mail en groepsapp. De groepsapp wordt gebruikt om elkaar te informeren en 

blijft ‘zakelijk’. Afmelden of communicatie over een bijeenkomst kan direct bij de dagvoorzitter.  

Wensen en behoeften worden in openheid besproken en afgestemd. 

 



De bijeenkomsten in 2021 

1. In de zomerperiode hebben Liesbeth van Drongelen en Willemijn Boschhuizen beiden 

contact met Ebbe Werre, kring coördinator van kwaliteitskring 1 in Haarlem. De groep 

bestaat inmiddels uit 15 leden en zit vol. Willemijn en Liesbeth hebben onderling contact en 

besluiten om samen een oproep te doen voor een nieuw op te starten kwaliteitskring in 

Haarlem. De eerste bijeenkomst op 5 oktober 2021 staat in het teken van kennismaken en 

bepalen of we voldoende raakvlak hebben om een kwaliteitskring op te richten. We 

bespreken de eisen die NOLOC stelt aan een kwaliteitskring. Er vindt een uitwisseling plaats 

over achtergrond van alle aanwezigen en de wensen met betrekking tot het deelnemen aan 

een kwaliteitskring. Alle aanwezigen geven na afloop aan verder te willen gaan met de 

kwaliteitskring.  

 

2. 17 november 2021 staat in het teken van inventariseren van onderwerpen, plannen van de 

jaaragenda, taakverdeling en afspraken maken. Ook worden er tips over te lezen boeken 

uitgewisseld en bespreken we de ervaring van Janrense en Marjolein H over de NOLOC 

bijeenkomst van dinsdag 16 november.  

Voorzitter: Liesbeth van Drongelen 

Notulist: Willemijn Boschhuizen 

Plannen  voor 2022 

Op basis van de individuele doelen met de kwaliteitskring hebben we een lijst van mogelijke 

onderwerpen opgesteld. Hieruit hebben we voor komend jaar de volgende keuze gemaakt voor 

invulling van de gezamenlijke bijeenkomsten. Leden kunnen elkaar ook onderling benaderen voor 

hulp/sparring als ze daar behoefte aan hebben.  

Januari Onderwerp: Intentie op werkgebied in 2022, feedback en basis voor Persoonlijk Plan 
Voorzitter: Judith Pagie 
Notulist: Marjolein H 

Maart Onderwerp: EVC (Tabolien) en intervisie (2 groepen) (Janrense: methoden intervisie) 
Voorzitter: Esther von Faber 
Notulist: Marjolein K 

Mei Onderwerp: Thema in coaching (Nononsense, Anne de Jong) behandelen/oefenen/… 
Voorzitter: Marieke de Jager 
Notulist: Liesbeth van Drongelen 

Eind juni Onderwerp: Wandel coaching (Marjolein K) 
Voorzitter: Marjolein K 
Notulist: Willemijn Boschhuizen 

September Onderwerp: Gastspreker over thema in de arbeidsmarkt 
Voorzitter: Janrense Boonstra 
Notulist: Esther von Faber 

November Onderwerp: Duurzame inzetbaarheid ( Marieke de J) 
Voorzitter: Marjolein H 
Notulist: Frank Numan 

December Terugblik. Evaluatie, ook op individueel niveau en vooruitblik kwaliteitskring 2023 

 

De leden van kwaliteitskring 2 Haarlem kijken met veel energie uit naar de start in 2022!  

Haarlem, 18 november 2021 


