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Noloc Kwaliteitskring Den Haag 

Jaarverslag 2018 

Leden kwaliteitskring 

• Geer Bartelds  

• Jan Cramer (neemt afscheid per 2019) 

• Kristin Dekkers 

• Nienke Douma (neemt afscheid per 2019) 

• Manon Erich 

• Barbara Martinus 

• Saskia Roosen (nieuw lid) 

• Marlies Ruijgrok 

• Emilie Sax van der Weijden (nieuw lid) 

• Monica Scheffer 

• Babet Sohne 

• Marion van Sprundel 

• Monica Scheffer 

 

Locatie: 

We zijn in 2018 te gast geweest op de kantoorlocaties van Nienke Douma en Monica Scheffer. 

Agenda: 

Voor iedere bijeenkomst werd de volgende agenda gehanteerd: 

1. Opening 

2. Nieuws uit de Noloc 

3. Verslag vorige bijeenkomst 

4. Mededelingen 

5. Planning 

6. Inhoudelijk onderwerp/intervisie 

7. Afsluiting 

 

Bijeenkomsten: 

In 2018 heeft de kwaliteitskring Den Haag zeven bijeenkomsten gehad. Dit jaar hebben we geen 

kerstbijeenkomst gehad. We overleggen nog over een bijeenkomst waarbij we het inhoudelijke deel 

combineren met een informeel deel. Er zijn plannen om deze bijeenkomst te organiseren in het 

voorjaar of in de zomer.  

Kort overzicht van de inhoudelijke onderwerpen per bijeenkomst: 

5 februari 

Deze bijeenkomst is besteed aan intervisie. Er zijn door de aanwezigen twee vakinhoudelijke 

vraagstukken behandeld volgens de 8 stappen intervisie methodiek. Ook is gesproken over hoe de 

bijeenkomsten van komend jaar zullen worden ingevuld.  
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19 maart 

Intervisie aan de hand van het kaartspel van De reis van de Held. 

 

23 april 

Geer Bartelds en Monica Scheffer hebben verschillende werkvormen behandeld. 

14 mei  

Bart van Dijk van KCSS heeft een presentatie gegeven over AVG en de positie van de zelfstandig 

ondernemer. 

4 juni 

Paardencoaching – Babet Sohne 

3 september 

Monica Scheffer geeft een prestatie over introversie naar aanleiding van het boek dat ze daarover 

aan het schrijven is. 

15 oktober 

Emilie Sax van der Weijden vertelt over Leadership embodiment. Als groep gaan we daarover in 

gesprek en oefenen we ermee. 

26 november  

Deze bijeenkomst is besteed aan intervisie. Er is door een van de leden van de kwaliteitskring een 

vakinhoudelijk vraagstuk aangedragen dat is behandeld volgens de roddelmethode. Ook  

Naast de intervisie zijn een aantal bestuurszaken besproken. Monica Scheffer heeft aangegeven haar 

functie als voorzitter beschikbaar te stellen. Onder de aanwezigen is besloten dat Barbara Martinus 

en Kristen Dekkers een gecombineerd voorzitterschap zullen aangaan. 

 

Financiën:  

De bijeenkomsten worden afwisselend gehouden in de werkruimte van twee van de deelnemers. 

Deze ruimtes huren we voor een vergelijkbare prijs als het coachhuis. Beide ruimtes huren we voor 

dezelfde prijs. De begroting is sluitend met dank aan onze penningmeester. 

 

Tot slot:  

Ook dit jaar besluiten we unaniem om door te gaan met onze inspirerende bijeenkomsten. Er zijn 

nog voldoende ideeën om mee door te gaan en intervisie zal in ieder geval ook plaatsvinden. Tijdens 

de eerst bijeenkomst van 2019 staat een nieuwjaarsbijeenkomst op de agenda waarin we 

vooruitblikken op onze eigen ontwikkeling en doelen voor het nieuwe jaar.  

 

NB Dit jaarverslag is gemaakt door Marlies Ruijgrok. Opmerkingen of aanvullingen hoor ik graag. 

(info@marliesruijgrok.nl) 
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