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Inleiding 
De Kwaliteitskring Arnhem, opgericht in 2003, bestaat uit een gemotiveerde groep professionals.  
Hun uiteenlopende interesses en specialisaties zorgen ervoor dat er steeds voldoende onderwerpen 
zijn en er ruimte is voor professionele uitwisseling en discussie. 
De afspraak in de groep is dat 80% van de bijeenkomsten wordt bijgewoond. 
 
Deelnemers 
De leden van de Kwaliteitskring bij aanvang in 2021 waren: Daniela Arendsen, Jef van Beckhoven, 
Manon Blijleven, Saskia Cohen, Herman Ekenhorst, Hermien Auf der Haar, Gabriëlle Kiefmann, 
Songül Kinran, Ellen Pluimers, Caroline Steenbergen en Mickey Withagen. 
 
Opzeggingen en aanmeldingen 
Daniela Arendsen zegde haar deelname op. Cindy Frieswijk en Marieke Mulder meldden zich in 2021 
aan voor onze kring. 
 
Locatie en financiën 
De plek van samenkomst was meestal bij op het kantoor van één van de leden. Daar waar de 
maatregelen rondom corona dit noodzakelijk maakten, werd gebruik gemaakt van Zoom. 
Over het jaar 2021 is de standaard vergoeding voor de Kwaliteitskringen nog niet aangevraagd bij 
NOLOC.  Voor de financiële stand van zaken: zie bijlage. 
 
Bijeenkomsten 
De NOLOC Kwaliteitskring Arnhem kwam in 2021 totaal 7 keer bijeen van 19.00 tot circa 21.15 uur. 
 
 

Datum Onderwerp  
 

19-01-2021 Tijdens de eerste (online) bijeenkomst is de toekomst van onze Kwaliteitskring aan 
de orde geweest en zijn de verwachtingen van eenieder geïnventariseerd.  
Daarnaast is het programma voor het komend jaar vastgesteld. 
 

03-03-2021 Twee onderwerpen passeerden de revue: 
- Songül Kinran gaf een toelichting op de huidige arbeidsmarktsituatie. 
- Ellen Pluimers maakte ons deelgenoot van verschillende online coachingstools. 

 

20-04-2021 Intervisie. Aan de hand van een specifieke methodiek is een casus uitgediept. 
Jef van Beckhoven leidde de intervisie, Mickey Withagen bracht een casus in. 
 

09-06-2021 Gabriëlle Kiefmann en Caroline Steenbergen geven uitleg over de logische niveaus: 
wanneer zet je deze methodiek in, op welk moment in het traject en met welk doel? 
De uitgangspunten en het gebruik worden  toegelicht aan de hand van voorbeelden 
 

08-09-2021 Boekbespreking ‘Fantoomgroei - Waarom we steeds harder werken voor steeds 
minder’ door Sander Heijne & Hendrik Noten in relatie tot de loopbaanbegeleidings-
praktijk. Tijdens een natuurwandeling bespreken we in duo’s het boek a.d.h.v. door 
één van de leden opgestelde vragen. We sluiten af met een gezamenlijk etentje. 
 

13-10-2021 Jef van Beckhoven en Herman Ekenhorst nemen ons mee in de het nieuwe 
toetsingskader t.a.v. het NOLOC recertificeringsproces. Een belangrijk criterium 
wordt de mate van reflectie op proces, competenties en kennisgebieden. 
 

07-12-2021 Intervisie. Aan de hand van een specifiek format is een casus uitgediept. 
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