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Terugblik op 2019 
Afgelopen jaar zijn er wisselingen geweest wat betreft locatie en deelnemers. We hebben met 
verschillende nieuwe collega’s kennisgemaakt. Een aantal daarvan maken nu deel uit van de kring, 
anderen besloten niet deel te gaan nemen. Daarnaast heeft Mariëlle Boogers vanwege haar nieuwe 
werk besloten niet meer deel te nemen. 
 
Huidige leden (29-01-2020): 
Danielle de Graaff, Laura de Reus, Katrien Redeke, Danielle Glasbeek, Margot Ros, Sonja List, Britt 
Edelenbosch, Clyde Echteld. 
 

Verslag van de bijeenkomsten 
14 januari 2019 
Aanwezig: Danielle de Graaff, Laura de Reus (voorzitter), Katrien Redeke, Marielle Boogers 
(notulen), Danielle Glasbeek, Margot Ros. Niet aanwezig: Sonja List, Dorris Falkenstein 
 
We verwelkomen Margot Ros. De andere leden introduceren zichzelf ook. 
 
We vervolgen met een workshop van Laura over de invloed van de veranderende arbeidsmarkt op ons 
werk; zijn we Fit for the future? Dit heeft zij op basis van de verkregen informatie van Dorien Waasdorp 
(Intelligence Group) tijdens Noloc teamdag en het boek Ben Rogmans (Help, jouw baan gaat er ook aan) 
vormgegeven. Het wordt enthousiast ontvangen. Tijdens deze workshop gaan de leden aan de slag met 
de vragen Welke concrete ontwikkelingen zie je als loopbaanprofessional? En Waar ga jij aandacht aan 
besteden om ‘future proof’ te blijven/worden? 
 
18 maart 2019 
Aanwezig: Danielle de Graaff, Laura de Reus (voorzitter), Katrien Redeke, Mariëlle Boogers, 
Margot Ros (notulen), Britt Edelenbosch, Sonja List. Niet aanwezig: Danielle Glasbeek. Dorris Falkenstein 
stopt met deze groep. 
 
We verwelkomen Britt Edelenbosch en starten met een voorstelronde. Mariëlle verzorgt daarna het 
inhoudelijke deel: coaching bij stress en burn-out. De workshop is gebaseerd op onderzoek en het boek 
van Annita Rogier met dezelfde titel. Daarnaast zijn diverse vragenlijsten t.b.v. vaststelling van de mate 
van stressbeleving tot en met burn-out gekopieerd en uitgedeeld. Ook gaan we zelf aan de slag met het 
thema aan de hand van de vragen Wat zijn jouw favoriete en energie-gevende taken en wat zijn jouw 
favoriete en energie-gevende klanten? Ook begeleidt Mariëlle een ontspanningsoefening. 
 
14 mei 2019 
Aanwezig: Sonja List, Danielle Glasbeek, Danielle de Graaff, Laura de Reus, Katrien Redeke, Margot Ros, 
Mariëlle Boogers, Britt Edelenbosch (voorzitter).  
 
We verwelkomen Elvira Wieseman en de andere leden introduceren zichzelf. Daarna introduceert Britt 
de loopbaantool “Het Grote Sollicitatiespel” (n.a.v. van een workshop van Noloc) en oefenen we 
hiermee. Hierna doen we intervisie. Verder spreken we over de invulling van de komende 
bijeenkomsten, zoals het uitnodigen van vakcollega’s voor bijvoorbeeld een workshop LinkedIn voor 
onszelf en intervisie begeleiding.  



9 juli 2019 
Aanwezig: Danielle de Graaff, Laura de Reus (notulist), Katrien Redeke, Mariëlle Boogers, Margot Ros 
(voorzitter) en Sonja List. Niet aanwezig: Britt Edelenbosch en Danielle Glasbeek. Elvira Wieseman 
besloot toch niet deel te nemen. 
  
Na een ronde ‘stand van zaken’ vervolgen we met het bespreken van een casus van Sonja aan de hand 
van de Balint methode. Dit levert voor ons allemaal nuttige inzichten op. 

 
17 september 2019 
Aanwezig: Danielle de Graaff (voorzitter), Laura de Reus, Katrien Redeke, Danielle Glasbeek, Mariëlle 
Boogers, Margot Ros, Sonja List, Clyde Echteld. Niet aanwezig: Britt Edelenbosch 
 
We verwelkomen Clyde Echteld en de andere leden stellen zich voor. Daarna introduceert Barbara Stam 
zichzelf en begeleid ze onze intervisie, waarna ze ook feedback geeft over het proces.   
 
19 november 2019 
Aanwezig: Margot Ros (voorzitter), Sonja List, Clyde Echteld, Britt Edelenbosch, Mariëlle Boogers, 
Katrien Redeke (notulen). Afwezigen: Laura de Reus, Danielle Glasbeek, Danielle de Graaff. 
 
We starten met een ronde ‘stand van zaken’. Mariëlle geeft boekentips en vermeld ook dat ze vanwege 
haar nieuwe baan stopt met de kring. Het inhoudelijke deel wordt door Margot verzorgt, het is een 
presentatie over het begeleiden van 50+ kandidaten. 


