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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, in 2019 Ingrid van Ham en in 2020 Marianne Elbers. In 2021 neemt Irani Otten-Admiraal het 
stokje over.  
 
Leden per 31 december 
Sjanie Brussee, Michel Gerritsen, Marianne Elbers, Ingrid van Ham, Babs Mouton, Joke Tacoma, 
Martine Uytdehaag,  Liesbeth Vermeij 
 
Frequentie 
De kwaliteitskring Rotterdam 1 komt iedere derde dinsdagmiddag van de oneven maanden bij elkaar, 
met uitzondering van juli. In plaats daarvan komen we in juni bij elkaar om samen te eten. 
 
Dit jaar is daar ondanks de Corona geen uitzondering op gemaakt. De sessie van maart is in eerste 
instantie geannuleerd, maar daar zijn later twee  extra bijeenkomsten voor ingelast. Vanaf maart zijn 
alle bijeenkomsten online gehouden. Ook de deskundigheidsbevordering is dit jaar online gehouden. 
 
 

 
 
 
+: aanwezig, A: afgemeld, G: gespreksleider, I: inleider, P: probleeminbrenger (bij intervisie) V: 
verslaglegging X: nog geen lid 
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Toelichting per bijeenkomst 
 
21 januari 
Deze bijeenkomst staat in het teken van deskundigheidsbevordering. Hier zijn we vorig jaar niet meer 
aan toegekomen. Irani deelt haar ervaringen met ons die zij heeft opgedaan bij Wiebe Veenbaas van 
het opleidingsinstituut Phoenix. Wiebe is de grondlegger. Irani heeft een opleiding gevolgd met het 
thema “de bewegingen van de ziel”. De koppeling wordt gemaakt met het jaarthema van 2019 en dat 
was ethiek. Irani neemt ons mee in het thema geweten en laat ons  daarna een inspirerende 
oefening doen. 
 
Met elkaar hebben we een nieuw jaarthema gekozen  (Ver)binding en Loslaten  
 
17 maart; afgelast wegens de maatregelen rondom Covid-19 
 
31 maart; rondje ingelast via beeldbellen “hoe gaat het met je?“ 
Op Initiatief van Joke is er een overleg gepland om met elkaar te delen hoe het gaat en hoe we 
omgaan met alle veranderingen die alle maatregelen met zich mee brengen. 
Irani heeft inmiddels een programma en biedt aan om te hosten. 
Omdat we aan het onderzoeken waren welke opbrengst deze bijeenkomst zou hebben, is het 
volledige verslag bijgevoegd. 

Vorm en inhoud 

Deze bijeenkomst is georganiseerd vanuit de behoefte om met elkaar in contact te blijven in een 
periode waarin er veel is veranderd in korte tijd, te weten hoe het met een ieder gaat en wat de 
ervaringen en toekomstverwachtingen zijn.  

Het staat niet vast of deze bijeenkomst een opbrengst heeft die te vergelijken is met een reguliere 
bijeenkomst. We spreken daarom af om achteraf te bepalen of we vinden dat deze bijeenkomst mee 
kan tellen. 

Rondje “hoe gaat het en hoe ga je om met deze veranderingen” 

Er is voor iedereen ruimte om ervaringen te delen. Hieronder samengevat wat werd ingebracht: 

 We werken allen nu vanuit huis. Voor de meesten is dat een verandering. De contacten met 
klanten gaan telefonisch, via beeldbellen of Skype. We gebruiken  Zoom, Bluejeans en Teams 
voor grotere overleggen. Een enkeling heeft nog persoonlijk contact waarbij de beslissing om 
dat al dan niet te doen meestal door de klant wordt genomen. 

 Herkenbaar zijn de omstandigheden die kunnen verstoren zoals andere gezinsleden en 
concentratieverlies 

 Het telefonische en online contact wordt als intensiever beschouwd. De contacten zijn 
daardoor vaker korter, maar ook frequenter 

 Bij klanten ervaren we dat het vooral bij bepaalde doelgroepen nog lastiger is om iets in 
beweging te krijgen, hoe gaan we daar mee om?  

 We houden onszelf meer dan anders bezig met bijlezen, e-learnings, administratie bijwerken 
etc., we bewegen bewust 

 In sommige organisaties wordt veel georganiseerd om medewerkers alternatieven te bieden 
voor het reguliere traject (Webinars, themaweken, e-learnings etc.) 

 Er zijn zorgen over de ontwikkelingen en de onzekerheid over de toekomst. Zal deze periode 
en de economische gevolgen daarvan het werk veranderen, zullen er meer/minder vragen op 
ons afkomen? Ontstaan er nu kansen om delen van het werk vaker online aan te bieden? 

 



Wat is de opbrengst van deze bijeenkomst? 

 Het voelt voor iedereen goed om contact te hebben. Hoewel eerst misschien wat onwennig 
in deze vorm, went het snel en geven alle leden aan dat het fijn is om collegiaal contact te 
hebben en het prettig te vinden om ervaringen te delen, herkenning te vinden en steun te 
ervaren. Liesbeth heeft haar input gegeven via de mail en ook deze bijdrage wordt 
gewaardeerd 

 We besluiten unaniem dat deze bijeenkomst heel nuttig was en dat ie zeker mee moet tellen. 
Ook Liesbeth wordt als aanwezige aangemerkt  

 We besluiten dat het prettig is om in deze tijden elkaar vaker te spreken en spreken af dat 
we volgende maand weer een bijeenkomst willen plannen.  

 Er is inmiddels door gepland voor  28-4-2020 om 11.00 uur en we hebben daar ook een 
uitnodiging voor ontvangen. Wat we nog in het midden hebben gelaten is of we deze 
bijeenkomst gebruiken voor een rondje of dat we experimenteren of we op deze manier 
intervisie kunnen houden. In de bijgevoegde mail zal ik dit nog inventariseren. 

 
28 april; uitwisseling 
Inmiddels zijn we weer wat verder. Iedereen vertelt over zijn ervaring, maar ook over de 
verschillende manieren hoe we onze klanten begeleiden en contact onderhouden. Dit is veelal 
digitaal of telefonisch, maar er is ook life contact met inachtneming van de maatregelen en er wordt 
gewandeld of buiten afgesproken. We zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheid om te experimenteren 
met intervisie online, dus we spreken af dat we de volgende keer weer intervisie  doen volgens 
“Tacoma model”  
 
19 mei, intervisie volgens de Tacoma methode  
We bespreken een casus waarbij met de klant via de telefoon of WhatsApp wordt gecommuniceerd. 
Als de coach een emotie lijkt te zien en dat benoemt, trekt de klant zich terug en schiet in zijn hoofd. 
Heeft dat met het scherm te maken? Wat kunnen we leren nu we allemaal plotseling met een scherm 
communiceren? Mis je de kern? Hoe kun je een goede online-coach zijn? De coach wil graag tips, 
adviezen, eigen ervaringen. 
 
Uit de groepsdiscussie komt dat videobellen inderdaad anders is, vermoeiender, maar voor sommigen 
went het. Misschien kunnen we schrijfopdrachten geven die te maken hebben met emoties. Vergeet 
ook de techniek niet: laat jezelf goed zien op het scherm (camera op ooghoogte, helder licht op je 
gezicht), zorg voor een goede verbinding (slecht geluid, beeld of wegvallende verbinding is heel 
storend). En, heel belangrijk: check de psychologische veiligheid. Kan de klant zijn emoties laten gaan 
of luisteren huisgenoten mee. Hoe is het met je eigen veiligheid? Luistert je huisgenoot mee? Bemoeit 
iemand zich met het gesprek?  
 
Evaluatie: het gaat prima, intervisie kunnen we dus ook op deze manier doen, we worden steeds 
gedisciplineerder, mede dankzij de moderatorrol van Irani. 
 
9 juni digitale lunch en uitwisseling 
Met een boterham nemen we plaats achter het scherm en wisselen ervaringen uit. 
 
15 september; intervisie werd uitwisseling 
Er staat intervisie op het programma, maar niemand heeft een casus.  We wisselen ervaringen uit en 
nieuws over ontwikkelingen tav Noloc en ontwikkeladvies. Er heeft zich een nieuw aspirant-lid lid 
gemeld, Babs Mouton en zij zal volgende keer aansluiten.  
 
 
 



20 oktober; intervisie 
Allereerst wordt Babs Mouton welkom geheten. Naast haar eigen bedrijf werkt ze voor een gemeente 
in de Regio als communicatieadviseur en deels als loopbaancoach. 
Zij woont deze Kwaliteitskringbijeenkomst bij om er mogelijk bij aan te sluiten. 
 
Daarna stelt een ieder zich kort voor. Vandaag staat het volgende op de agenda: 

 Start met Intervisie volgens de oplossingsgerichte methodiek die Liesbeth ons gemaild heeft 
 Vragenrondje over het ontwikkeladvies 
 Filmopname van uitwisseling over “wat is voor mij de waarde van deze kwaliteitskring”. 

 
Intervisie 
De inbrenger beëindigt een traject over 1 maand. Ze heeft een vaste wijze van afronden en is heel 
duidelijk aan het begin en einde. UWV trajecten hebben altijd een startdatum en een einddatum. Met 
het beëindigen van de coaching eindigt normaliter ook het contact, positieve mailtjes van ex-coachees 
als “ik heb een nieuwe baan”, uitgezonderd . Bij deze coachee heeft ze de gedachte “dit zou wel eens 
een vriendin kunnen worden”.  Ze is benieuwd hoe wij hier tegenaan kijken. 
 
De methode bestaat uit de volgende fases: 
1 presentatie 
2 continuering 
3 coping 
4 herformulering 
5 gewenste toekomst 
6 uitwisseling (zie het model) 
 
In fase 3 herkennen we de kracht van schaalvragen. 
 
In de laatste fase geeft de inbrenger aan graag van ons te horen of wij dit thema herkennen en hoe wij 
ermee omgaan als we het tegenkomen.  
 
De inbrenger ervaart de werkwijze als verhelderend en het rondje als heel helpend voor haar. 
Conclusie uit het rondje is onder andere: rol-integriteit en duidelijkheid zijn belangrijk in professioneel 
handelen en communiceren. Een relatie moet “gezond” (vrij) zijn. Niks mis met belangstelling voor 
elkaar na afloop van de coachrelatie en af en toe samen een kop koffie drinken. Je kunt dat 
beschouwen als een netwerkcontact.. 
Deelnemers wisselen vervolgens kort hun bevindingen met deze methode. 
 
Ontwikkeladvies 
De verwachting is dat de 50.000 nieuw beschikbare subsidietrajecten voor een ontwikkeladvies vanaf 
1 december a.s. binnen een paar dagen uitgegeven zullen zijn. 
Tip is daarom alvast een telefonische intake met kandidaten te doen, en om op de vroege ochtend 
van 1 december de gegevens in te kloppen (naam, geboortedatum, adres). Daarna krijg je, als je klant 
de mail bevestigd heeft, voor de deelnemer(s) een individuele code. Als je die code hebt ga je starten. 
Mocht er geen match met jou als coach zijn dan kun je deze code met de coachee meegeven waarop 
deze met een andere coach dit traject toch kan starten. 
De arbeidsmarktscans die worden genoemd; 
Jobport, kost 45 euro, en de arbeidsmarktscan van LDC kost 42 euro per deelnemer, maar gaat per 5 
testen. 
Op zich zijn de collega’s niet zo enthousiast over beide scans. 
 
Wat is voor ons als leden waardevol aan deze kwaliteitskring (wordt opgenomen en geslaagde 
opname is 21 oktober door Irani gedeeld in onze WhatsApp) 
De gehanteerde woorden zijn: delen, vertrouwelijk, gelijkwaardig, diepgang, professioneel en 
persoonlijk, ervaringen met vakgenoten, nieuwe manieren van kijken, inspirerend, van en met elkaar 
leren, open sfeer, creatief, ontwikkeling, lachen, gezellig, intervisie hoort bij professionele attitude. 
 
 
 
 



Als herinnering; 
Eerder is in 2019 een lijstje met mogelijke thema’s voor volgende bijeenkomsten rondom ethiek 
gemaakt. Je treft dit lijstje aan onderaan het verslag op de volgende pagina. 
 

 
 
17 november, Training online werken en online toepassingen door Annemie Schuitemaker 
We worden meegenomen in de fijne kneepjes van online werken en online toepassingen. Annemie 
geeft tips en uitleg van tools die je kunt inzetten en voorbeelden van manieren om variatie in een 
programma aan te brengen. 
 
Financiën  
Op 1 januari 2020 was er € 480,90 in kas.  
De NOLOC-bijdrage van € 250,- is daaraan toegevoegd.  
De uitgaven bedroegen € 453,75 (workshop van 17 november) 
Het saldo per 31 december is dus € 277,15. 
Dit bedrag is overgemaakt door Marianne Elbers aan Irani Otten. 
 
Terugblik en vooruitblik 
2020 werd gedomineerd door de maatregelen die genomen zijn door Covid-19 . Onze werkwijze en 
ons samenzijn heeft daardoor een totaal andere vorm gekregen dan de jaren daarvoor. Toch hebben 
we ook in deze vorm elkaar kunnen vinden en voeden. 
 
Het jaarthema  (Ver)binding en Loslaten is wellicht in de vorm die wij hadden bedacht minder 
aan de orde geweest. Echter… we hebben ons ook dit jaar weer zeer bewust met elkaar verbonden 
en hebben daarbij de gebruikelijke vorm en manier moeten loslaten.  
De aanwezigheid was hoog. Stilstaan bij de vraag wat voor ons waardevol is aan de kwaliteitskring en 
dit ook uit te spreken en te delen laat het commitment van deze kwaliteitskring zien. 
 
Marianne Elbers 
december 2020 
 


