
Jaarverslag 2020 Kwaliteitskring Leiderdorp  
 
Algemeen: 
De kring bestaat uit 10 leden uit Noord- en Zuid-Holland. We hebben elk jaar meerdere lange 
bijeenkomsten. We starten elk jaar met een bijeenkomst die in het teken staat van terugblikken en 
vooruitkijken. Daarnaast organiseren we elke bijeenkomst een workshop of themabijeenkomst. We 
zijn een zeer actieve en betrokken intervisiegroep met een levendige groepsapp waarin we veel 
delen. Dit jaar is er 1 lid vertrokken en zijn er 2 leden bijgekomen.  
  
Locatie 
Normaal gesproken wisselen we de locaties af maar door Corona hebben we de bijeenkomsten 
vooral online gedaan.     
 
10 januari 2020 
Deze bijeenkomst stond in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Iedereen deelde de 
ervaringen van het afgelopen jaar en welke plannen er zijn voor 2020.  
Wij vinden dit een hele mooie manier om het jaar te starten en ook met het vaststellen van de 
thema’s voor het hele jaar te kijken naar wat iedereen bezighoudt en interessant vindt.  
 
Aanwezig: Carina, Helen, Linda, Lucienne, Helen, Jos, Conny, Astrid, Helma 
 
26 februari 2020 
Het thema van vandaag is de studie-advies aan jongeren. Voor deze bijeenkomst hebben we Marie 
Jose Bakker uitgenodigd. Er bestaat een grote behoefte onder jongeren om coaching te krijgen als 
het gaat om studiekeuze. Marie Jose verteld ons over haar ervaringen en haar werkwijze bij het 
coachen van jongeren.  

Aanwezig: Carina, Helen, Linda, Lucienne, Helen, Jos, Conny, Astrid 
Afwezig: Helma 
 
21 april 2020 
We beginnen met een rondje langs de velden en daarna verzorgd Carina en Helen een 
introductieworkshop Stresspreventie en –interventie volgens de CSR-Methode. Carina en Helen 
hebben een presentatie voorbereid, afwisselend nemen Helen en Carina deze met de groep 
door. Theorie, afgewisseld met filmpjes van CSR, oefeningen en tot slot ook nog casuïstiek van 
Lucienne.  
 
Aanwezig: Carina, Helen, Linda, Lucienne, Helen, Jos, Conny, Astrid 
Afwezig: Menekse (wordt volgende week 1 op1 bijgepraat door Carina) 
 
2 juli 2019 
Vanwege de eerste keer dat Menekse Polat aanwezig is, maken we een rondje langs de 
velden incl. onze achtergrond als kennismaking.  
Menekse is werkzaam als loopbaancoach bij Menea en heeft net een vaste aanstelling gekregen. Ze 
heeft voorheen als mobiliteitsadviseur gewerkt bij de ING.  
  
Introductieworkshop Duurzame Inzetbaarheid (door Jos)  

 een artikel over hun onderzoek “werken vanuit de bedoeling”  
 twee youtube filmpjes (https://youtu.be/Jfd2SYcd70g en https://youtu.be/FYQgxtg8Bzg) zijn 

vooraf gedeeld.  
Jos vertelt ons over het onderzoek dat zij samen met een collega heeft gedaan bij de onderneming 
waar zij werkzaam zijn, voor de opleiding Duurzame Inzetbaarheidsadviseur van Avans plus.   



Ze schetst de context van Duurzame Inzetbaarheid, de 5 generaties op de werkvloer (elk met hun 
voorkeur voor aansturing) en de items die onder DI vallen (gezondheid & vitaliteit, flexibiliteit, 
Leiderschap & cultuur en Mobiliteit).  
 
14 oktober 2020 
We beginnen de bijeenkomst met de introductie van een nieuw lid; Juliette Kassing werkt bij ING als 
recruiter en vertrouwenspersoon en heeft een eigen coachpraktijk gericht op loopbaancoaching. 
Daarna hebben we een presentatie van Esther Kaastra over Hoogsensitiviteit. Gebruikte bron 
voor powerpoint: Het Hoogsensitieve Brein – Esther Bergsma. 
Onderwerpen: 

 Wat is HSP (aanvullingen op powerpoint)?  
 Het HSP-brein  
 HSP-ers hebben vele kwaliteiten, maar ook een aantal werkproblemen 
 Valkuilen:  
 HSP: is het temperament en daarbinnen zijn 6 typen HSP-ers:  
 Verschil in begeleiding  
 Werkgever en HSP  

 
Aanwezig: Carina, Helen, Linda, Lucienne, Helen, Jos, Conny, Astrid, Helma, Juliette, Menekse 
 
20 november 2020 
Lucienne verzorgd een workshop Haptonomie/Haptotherapie. Ze past deze kennis toe in haar vak als 
Loopbaanadviseur/coach. Tijdens deze bijeenkomst heeft zij haar collega’s meegenomen in een 
aantal basisfenomenen die centraal staan in deze mensvisie. Oa het uitgangspunt dat vanaf het 
moment van de conceptie elk mens een unieke ervaring opdoet die de basis legt voor de manier 
waarop je als mens contact leert maken. Maar ook het zelfbeeld dat je ontwikkelt, een gevoel van 
welkom zijn/veiligheid (of niet) wat invloed heeft op het vertrouwen dat je ontwikkeld in jezelf en in 
anderen.   
Al deze ervaringen zijn bewust of onbewust opgeslagen in je lichaam en de mate waarin je in de loop 
van je leven contact houdt of verliest met je lichaam en je gevoelswereld heeft veel invloed op de 
manier waarop je jezelf staande houdt in het leven. En daarbij beschikking houdt over essentiële 
levensvaardigheden zoals veerkracht, flexibiliteit, balans, incasseringsvermogen etc. Maar ook de 
vrijheid die je voelt om keuzes te maken, afscheid te nemen van relaties (of werkplekken/ 
organisaties) waar je niet meer gelukkig bent.   
We hebben stilgestaan bij de relatie tussen gevoel en gedachten, maar ook bij het fenomeen openen 
en sluiten. Ons aangeboren instinct om ons toe te wenden naar dat wat goed voor ons is en ons af te 
wenden van dat wat niet voor bestemd is. Maar ook de verstoringen/blokkades die kunnen ontstaan 
waardoor mensen bijvoorbeeld niet meer in staat zijn gezonde keuzes te maken of grenzen aan te 
geven. We hebben tot slot ook een aantal  ervaringsgerichte oefeningen gedaan waarbij iedereen 
heeft kunnen ontdekken wat haar patronen zijn en hoe dat zich in het lijf kenbaar maakt.    
  
Aansluitend op de workshop hebben we nog een rondje langs de velden gemaakt. Ervaringen 
uitgewisseld rondom het ontwikkeladvies wat een groot deel van de deelnemers momenteel 
uitvoert. En de impact van Corona op ieders werk en persoonlijke leven.   
  
Aanwezig: Carina, Helen, Linda, Lucienne, Helen, Jos, Conny, Astrid, Helma, Juliette, Menekse 
  
 


