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Leden  
Laura de Reus, Marielle Boogers, Sonja List, Danielle de Graaff, Danielle Glasbeek, Katrien Redeke, 

Kitty van de Kroon (tot september), Alfred Meijvogel (tot maart), Heidi Rooijakkers (tot september), 

Hanna Janssen (september-november). 

Het jaar kent een aantal wisselingen in de samenstelling van de Kwaliteitskring. Alfred, Kitty en Heidi 

verlaten de groep in verband met baan/carrierewissels, verleggen van prioriteiten en persoonlijke 

omstandigheden. Vanaf de zomer hebben we nieuwe leden geworven en kennis gemaakt, waardoor 

onze kring begin 2019 is aangevuld met Margot Ros en kennismakingen voor begin 2019 gepland 

staan. 

 

22 januari 2018 
Katrien zit de bijeenkomst voor. We starten met een ronde ‘stand van zaken’, waarin persoonlijke en 

zakelijke ontwikkelingen worden gedeeld en nieuwtjes en tips worden gedeeld.  

Katrien verzorgt het inhoudelijke programma. Ze presenteert de belangrijkste inzichten uit de 

opleiding ‘Jobmarketing 3.0’ die zij heeft gevolgd bij Aaltje Vincent. Ze laat ‘Aaltje’ zelf de levensloop 

van de vacature toelichten.   

 

19 maart 2018 
Marielle zit de bijeenkomst voor. We starten met een ronde ‘stand van zaken’. Daarna verzorgt 

Marielle het inhoudelijke programma. Op interactieve wijze bespreekt ze de kernpunten van de 

trainingsmethode van Karin de Galan en laat zij de groep zelf ervaren hoe de methode werkt. 

Marielle heeft onlangs de trainingsopleiding afgerond en heeft deze sessie vormgegeven volgens de 

methode. Een heel nuttige, leerzame én leuke avond.  

 

28 mei 2018 
Danielle Glasbeek zou voorzitten, maar kan wegens omstandigheden onverwacht niet aanwezig zijn. 

Sonja neemt de voorzittersrol over. We starten met een rondje ‘stand van zaken’. Kitty deelt mee dat 

ze keuzes moet maken in wat ze doet en daarom besloten heeft de kwaliteitskring te verlaten. We 

besluiten om nieuwe leden te werven, in eerste instantie door bij de eerstvolgende Noloc 

bijeenkomst een oproep te doen (Katrien). 

Hierna begeleidt Sonja een intervisie volgens de Balint methode, waarbij Katrien een casus inbrengt. 

Dit levert nuttige inzichten op. Intervisie wordt door iedereen ervaren als een prettige invulling van 

de avond, en we spreken af dit op regelmatige basis op de agenda te zetten.     

 



24 september 2018 
De bijeenkomst wordt voorgezeten door Danielle Glasbeek. Zij deelt haar ervaringen met de Golden 

Personality Type Profiler, een persoonlijkheidsanalyse gebaseerd op de typologie van Jung. Sonja 

deelt de kennis die ze heeft opgedaan bij een bijeenkomst van Jouke Post over de theorie van Ikson 

over 9 metaforen van loopbanen.  

Heidi Janssen is aanwezig om kennis te maken, en geeft aan graag aan te willen sluiten (echter 

besluit ze later, vanwege persoonlijke omstandigheden, om toch niet aan te sluiten). We bespreken 

de wens om meer nieuwe leden te werven. Laura stuurt een berichtje naar het secretariaat van 

Noloc om een oproepje te doen in de regio.  

Heidi deelt mee dat zij de kwaliteitskring zal verlaten vanwege persoonlijke omstandigheden. 

 

19 november 2018 
Laura zit de bijeenkomst voor. We verwelkomen 3 potentiele nieuwe leden, en starten met een 

voortelronde waarin zowel bestaande als potentiele nieuwe leden zich voorstellen en kunnen 

toelichten wat zij verwachten van deelname aan de kwaliteitskring. Om verschillende redenen 

besluiten zij allen niet aan te sluiten.  

Vervolgens verzorgt Sonja een intervisie volgens de clinics methode, waarmee zij onlangs kennis 

heeft gemaakt. Daniellie Glasbeek brengt een casus in.   

  

  

 

    

 


