
VERSLAG 2019 KWALITEITSKRING NOLOC APELDOORN 

Het afgelopen jaar is de er in de samenstelling van het ledenaantal van de groep weinig 
veranderd. Wel is er wat verschoven in de taken/functies. 

De Kringleden 2019: 

• Ernie van den Brink  
• Lieke Kalhorn (regisseur Dropbox) 
• Robin Havenaar (wnd. Kringcoordinator, kan niet naar bijeenkomsten) 
• Sonja van der Schaaf (technisch voorzitter) 
• Anke van der Meulen 
• Miranda Kroes (2e notulist) 
• Renate Dijkstra (1e notulist) 
• Trees Zeilstra 
• Greetje van Woudenberg  
• Herman Bolhuis  

 

Bijeenkomsten: 

19 februari 2019 – Doelen 2019, Ontwikkeladvies en intervisie  

Aandacht besteed aan de professionele plannen en ideeën van alle kringleden. De íns en 
outs’ van het ontwikkeladvies door genomen. Tevens een casus besproken met behulp 
van de intervisie methodiek ‘roddelen’ n.a.v. een casuïstiek van Greetje. 

22 maart 2019 – Stress en Burn-out 

Anke neemt ons mee in de wereld van burnout coaching en haar specifieke ervaringen. 

- Wat is burn-out, wat zijn de symptomen? (overspannen, oververmoeid, kent 
jezelf niet meer, vage klachten, traag herstel na ziekte, disbalans) 

- Medische diagnose bedrijfsarts moet correct zijn, er is onderscheid tussen 
overspannenheid en burn-out. 

- Ook herkenning van depressieve klachten (is een psychisch probleem, waarvoor 
iemand naar een specialist/psychiater moet worden verwezen) 

- Burn-out valt vaak te herleiden naar persoonlijkheid, b.v. perfectionisme vanuit 
gedrevenheid, geen grenzen kennen. 

- Herstelmechanismen zijn vaak verstoord (spanning/ontspanning) 
- Zitten vaak niet goed in hun vel/op hun plek, passie is zoek! Checken van 

werkplek en omstandigheden noodzakelijk (loopbaancoaching) 
- Filmpje gekeken 365 dagen succesvol 
- Signalen van burnout doorgenomen (prikkelbaar, apathisch, niet kunnen 

focussen) 
- Onderliggend gedrag is die van liefdesjunk, aardig gevonden willen worden, ik ben 

onmisbaar! Ik moet een ander redden. 
- Gemis aan coping stijl, niet meer zelf op kunnen lossen, omgaan met weerstand 

en tegenslag, veerkracht kunnen tonen. 
- Grootste groep tussen 25-35, invloed social media, de perfecte wereld, falen kan 

niet 
- Wat doen? 1. Beweging/herstel 2. ACT (levensaandachtsgebieden in kaart 

brengen 3. Inzichtelijk maken, plan van aandacht! 
 

 



14 mei 2019 – Themabijeenkomst ‘Casemanagement’ door Robin 

De casemanager is de regisseur. Hij heeft te maken met de bedrijfsarts, de 
leidinggevende/HRM, de arbeidsdeskundige en de werknemer. Daarnaast met de 
professionals van het UWV, Arbo, ReHa en evt. overige professionals. Hij maakt een 
verzuimanalyse en ontwikkelt het verzuimbeleid. De complete presentatie van Robin 
staat in onze gezamenlijke Dropbox en we gaan Scolea volgen op LinkedIn voor (nog) 
meer info. 

13 september 2019 – Presentatie van de Training “ Oplossingskracht”  
 
Ernie en Trees hebben een intensieve training gevolgd en zijn nu Amplitie coach.  
De amplitie coach richt zich op het versterken van medewerkers door te werken aan 
autonomie, zelfregie, zelfsteun en duurzame vitaliteit. Om op deze manier mensen in hun 
eigen kracht te zetten.  
Zij geven ons inzicht in de Met korte oefeningen en uitleg hoe het in te zetten en te 
gebruiken. 
 

19 november 2019 – Roos van Leary (Anke) 

Anke heeft ons meegenomen in de Roos van Leary.  
Met behulp van het model en voorbeelden wordt onderzocht hoe je dit model bij moeilijk 
(lastige) communicatie kan inzetten.  Het doel van de roos van Leary is het doorbreken 
van de vorm van communicatie zoals hij nu verloopt. Je beïnvloed het gedrag. 
 
Met behulp van enkele voorbeelden is onderzocht hoe de situatie nu is. Uitgangspunt is 
dus je voorkeursstijl in moeilijke situaties. Dan kan je kijken wat je zou kunnen doen om 
de situatie te veranderen.  
  

Data en onderwerpen bijeenkomsten 2020 
• 4 februari 19.15 uur locatie aventus (onderwerp spellen, iedereen neemt er 1 mee) 
• 7 april 19.15 uur locatie lieke (boekbespreking boek “van binnen weet ik alles”) 
• 5 juni 9.30 uur locatie nog af te spreken (onderwerp jobcoaching) 
• 11 september 9.30 uur locatie Herman te Ermelo (adres volgt) (rouw en verlies) 
• 3 november 19.15 uur locatie lieke (intervisie en/of testen vragenlijsten) 
  

 
Apeldoorn, 30 december 2019 

Sonja vd Schaaf 
 

 

 

 

 

 

 


