
JAARVERSLAG 2018 
KWALITEITSKRING WOERDEN 

 
ALGEMEEN 
De kwaliteitskring is opgericht op 15 juni 2011. De vergaderlocatie is in Utrecht, op het kantoor van 
Staat van Dienst. Peter en Pien hebben in de loop van het jaar de kring verlaten en dat betekent dat we 
2019 met 9 mensen starten. Halverwege het jaar zal Lydia stoppen en daarom gaan we op zoek naar een 
nieuwe deelnemer. 
 

26 november 2018  
Aanwezig:  Willem, Birgit, Lydia, Jolanda en Hans  
Afwezig:  Magda, Denise, Kitty en Sonja  
  
Groepsgrootte en verwachtingen van elkaar  
De minimale groepsgrootte voor een kwaliteitskring is 8 personen.  
De volgende verwachtingen zijn met elkaar besproken:  

• Min. 80 % aanwezig  
• Iedereen verzorgt een uur per jaar… 
• …en neemt daarbij de regie.  
• De avond wordt niet verschoven  
• 5x per jaar  
• Ieder committeert zich voorafgaande van de jaarwisseling voor het volgende jaar.  
• NB. Lydia heeft aangegeven halverwege 2019 te zullen stoppen met onze kwaliteitskring 
vanwege de grote afstand. Zij is steeds minder voor werk in Woerden.  

  
Input voor een mogelijk nieuwe deelnemer door Jolanda: Lisette Budding  
  
Input vanuit de kwaliteitskringen  
Vanuit het landelijk bestuur is aangegeven geen aparte structuur op te willen zetten voor participatie en 
expertise vanuit de individuele kwaliteitskringen t.b.v. input voor beleidsvorming.  
  
Nieuws vanuit de Noloc/CMI   
Bijdrage van Willem – voorproefje over de nieuwe certificering en voor wat er komen gaat.  
  
Uit notulen van andere kringen  
Birgit heeft de notulen van andere kwaliteitskringen bestudeerd en wat mogelijke onderwerpen 
gevonden, die als inspiratie kunnen dienen:  



  
  
Programma 2019   
21 januari - Positieve Psychologie – er wordt vooraf informatie verstuurd  
4 maart – verzorgd door Kitty?  
12 april – verzorgd door Iris Berger – workshop  
27 mei – verzorgd door Willem – het nieuwe beroepsprofiel  
16 september – verzorgd door Hans  
28 oktober – verzorgd door?  
  
Acties:  
Hans:   
• locatie in Amersfoort:   Kon. Wilhelminalaan 5 te Amersfoort – 160-200 euro afh. van de ruimte  
• locatie in Driebergen/Doorn – Academie voor haptonomie -   
Allen:  
• werven nieuwe deelnemers  
  
 

15 oktober 2018 

Aanwezig:  Birgit, Denise, Hans, Magda, Jolanda 
Afwezig:  Willem, Sonja, Kitty, Lydia 
  
Actiepunten voor deze bijeenkomst 
1.  Vervolg bespreken op de workshop middag bij Iris Berger.  
2.  Planning voor 2019 met thema/ programma 
3.  Terugkoppeling workshops: Blended Coaching bij Noloc en Videosolliciteren Aaltje Vincent 
4.  Casus intervisie 

 
 

  

https://www.google.com/maps/place/Kon.+Wilhelminalaan+5,+3818+HN+Amersfoort/@52.1500294,5.3705074,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c64403695f07bf:0x843d35afa43108ef!2sKon.+Wilhelminalaan+5,+3818+HN+Amersfoort!3b1!8m2!3d52.1498323!4d5.3707517!3m4!1s0x47c64403695f07bf:0x843d35afa43108ef!8m2!3d52.1498323!4d5.3707517


Ad 1 Workshop ‘De Wisselwerking’:  
We willen graag een vervolg op de workshop van Iris Berger, in de vorm van een dagworkshop begin 
2019 (eind januari – begin maart). Ze activeert Datumprikker om te inventariseren wanneer we deze dag 
kunnen plannen. We hebben besloten het budget voor 2019 (250 euro) en het restant van 2018 (bedrag 
zoekt Birgit nog op) hiervoor aan te wenden.  

Actie: Magda 

Ad 2 Planning 2019 en thema’s:  
Magda merkt op dat ze behoefte heeft om met onze thema’s aan te haken op de ontwikkelingen die er 
centraal bij Noloc zijn. Daarnaast hebben we behoefte om de denkkracht van de kring in te zetten, zoals 
bijvoorbeeld GGZ /participatie. Birgit neemt dit punt mee naar de halfjaarlijkse regiovergadering (15 
november). Ook bekijkt ze de verslagen van de andere kringen voor ideeën voor andere thema’s. 

Actie: Birgit  
 

Thema’s:  

• Boeken inbrengen 
•  Noloc tijdschrift ‘Noloc’ gebruiken voor een onderwerp 
•  Intervisie het laatste half uur van iedere bijeenkomst 
•  Gevolgde cursussen informatie aan elkaar uitwisselen (bijv. maart: Leergang 

arbeidsmarktcommunicatie voor loopbaanprofessionals – Magda) 
•  Loopbaanwensen vs. realiteit: gaan voor een ‘droombaan”? 

  

Kalender 2019: 
 21 jan, 15 april, 27 mei, 16 sept, 28 okt, 9 dec, van 19.30 tot 21.30 uur.  
In feb/mrt workshop Iris Berger. 

 

Ad 3 Terugkoppeling workshops  

Blended Coaching Noloc workshop 
Denise en Marga hebben deze Noloc-avond gevolgd. Blended coaching werd daar vooral neergezet als 
face-to-face gesprekken in combinatie met mail. Bij mail gaat het vooral om het leren schrijven en de 
vraag goed herkennen.  
Clever memo is een voorbeeld van een programma dat gebruikt kan worden om correspondentie AVG-
proof te verzenden.  
 
Workshop Videosolliciteren van Aaltje Vincent 
Jolanda heeft deze workshop gevolgd. Vier onderwerpen: video-pitch (30 sec), video-solliciteren met 
Cammio, Skype en videofilm (max 2 min) maken. Bij video is het nog sterker dan in een 
sollicitatiegesprek om je introductie in de eerste seconden te hebben neergezet. Je moet een pakkende 
binnenkomer hebben om de aandacht vast te houden. Geen herhaling in de boodschap.  



Ad 4 Intervisie 
Jolanda bracht een casus in. Vanwege de beperkte tijd is deze kort behandeld. 

 

3 september 2018   

Aanwezig:  Birgit, Denise, Lydia, Hans, Kitty, Jolanda, Magda, Sonja 
Afwezig:  Willem 
 
Pien en Peter hebben besloten uit de kring te stappen 

 

Iris Berger heeft workshop ‘'De Wisselwerking’' verzorgd. 

 

Het uitgangspunt is dat er slagkracht ligt in de voedende wisselwerking die besloten ligt in het 
tegelijkertijd open (water), soepel van denken (lucht), rustig (aarde) en gedreven (vuur), zijn.” Dit is 
gebaseerd op een methodiek van Helmert Woudenberg. 
Het is ontwikkeld voor o.a. coaches die willen ervaren wat het is om op een eenvoudige wijze 
diepgaande ontwikkeling te weeg te brengen. Bij zichzelf of bij een ander. Het helpt om: 

• inzicht te krijgen in het handelen van cliënten  
• het eigen gedrag en dat van anderen beter te kunnen begrijpen 
• op ontspannen wijze te kunnen handelen in het moment en weten waar een situatie om vraagt 
• snappen wat je aanvoelt en daar woorden aan kunnen geven 
• beschikken over een gedragsmethodiek die je altijd en overal in kunt zetten 

Het was een erg inspirerende workshop waarbij we gaan kijken of het een vervolg kan krijgen. 

 

 16 april 2018 

Aanwezig:  Birgit, Willem, Peter, Denise, Lydia & Hans 
Afwezig:  Pien, Magda, Jolanda, Kitty, Sonja 
 

Actiepunten voor deze bijeenkomst 

1. Onderwerp/invulling van de avond, wat, wie? Ieder moet minimaal 1 idee inleveren om te doen 
met budget van 750 euro. Wellicht kunnen we dat dan op de bijeenkomst plannen van 4 juni 
2018. 

2. Wat verder ter tafel komt. 
3. Nieuwe data voor komend overleg. 

 



1. De volgende voorstellen zijn binnengekomen en vervolgens uitgediept: 
• Birgit: Bij De Branding in Utrecht. Eerst in 2 groepen escaping (ze hebben in de kelder 4 kamers) 

en daarna boven in het restaurant eten. Totale kosten denk ik zo'n 500,--. 
• Denise: Workshop Omdenken Dior Berthold Gunster 
• Kitty: Workshop werkgeluk verzorgd door Hanneke Dijkman (zie hannekedijkmancoach.nl); 

kosten workshop ca.200€ excl. btw 
• Peter: Organisatieopstellingen 
• Hans: Dagdeel verzorgen met het thema Kwetsbaarheid in coaching. De kwetsbaar kan 

betrekking hebben op de kwetsbaarheid van de coachee, maar interessanter is om stil te staan 
bij hoe wij als coach onze kwetsbaarheid kunnen inzetten in onze coachpraktijk. Hij kan dan ook 
ingaan op persoonlijke vragen van ons zelf rondom dit onderwerp. Ik heb persoonlijk hele goede 
ervaring met Manu en dit onderwerp. Kosten zijn €600,-  
Voorkeur voor deze module is een hele middag. 

• Lydia: Dagdeel door Iris Berger ‘De Wisselwerking’ (http://irisberger.nl/de-wisselwerking-de-
vier-elementen-helmert-woudenberg/) . Tevens een nieuwe kijk en toepassing van de ‘vier 
elementen’ net weer anders dan die van Adriaan Hoogendijk. 

De laatste twee onderwerpen hebben de bijzondere aandacht van de aanwezigen. Beide onderwerpen 
dragen goed bij aan onze persoonlijke toerusting als coach. Lydia doet navraag bij Iris naar de kosten van 
een dagdeel. Via WhatsApp zal er vervolgens een keuze worden gemaakt uit deze twee. Uitgangspunt is 
om het dagdeel na de zomer te plannen zodanig dat iedereen er bij kans zijn (via Datumprikker). 

2. Wat verder ter tafel kwam 
a. We hebben nog een keer stil gestaan bij de 45+ regeling. Er is nog budget genoeg. Het regelwerk 

hieromheen vraagt om voldoende herhaling, zodat de investering in tijd enigszins wordt goed 
gemaakt. Birgit heeft tot nu toe goede ervaring en gaat via Facebook dit verder promoten. 

b. Casuïstiek, ingebracht door Willem, behandeld (intervisie). Was weer fijn om ons met elkaar te 
verdiepen in keuzes die we maken om wel of niet in zee te gaan met een cliënt. Het voert hier te 
ver de casuïstiek hier te bespreken. 

3. Nieuwe data voor komend overleg. 

De komende data zijn vastgelegd voor komende Kwaliteitskring bijeenkomsten. 

• Maandag 3 september 2018 
• Maandag 15 oktober 2018 
• Maandag 26 november 2018 

  

http://irisberger.nl/de-wisselwerking-de-vier-elementen-helmert-woudenberg/
http://irisberger.nl/de-wisselwerking-de-vier-elementen-helmert-woudenberg/


5 maart 2018 

Aanwezig:  Birgit, Jolanda, Kitty, Denise, Sonja, Hans & Lydia 
Afwezig:  Pien, Willem, Magda, Peter 
 

Demo De digitale Loopbaancoach 

Vanavond zijn Riske van der Kemp en Eefke Oldenhof te gast en zij informeren ons over “De digitale 
loopbaancoach.  
Hierbij komt aan bod de aanleiding van het ontwikkelen, de online omgeving met mogelijkheden en 
onmogelijkheden, de voordelen, de nadelen, de opties, het programma en de keuzemogelijkheden en 
last but not least de kosten (55 per maand en 125 per kandidaat). De aanwezigen krijgen demo 
mogelijkheid de komende weken om het nader eens te bekijken vanuit coach als coachee perspectief. 
Ga je deelnemen dan krijg je training over e-coaching (het stellen van juiste vragen, hoe maak je het 
persoonlijk, hoe krijg je toch verdieping etc.) en je hebt toegang tot helpdesk voor al je vragen over de 
online omgeving. Er zijn bedrijven, die interne coaches opleiden, die het product inzetten intern. 
Product is ontstaan vanuit idee van preventie. Combinatie met gesprekken aan tafel is mogelijk. Digitale 
loopbaancoaching is wat anoniemer en dit kan zorgen dat het laagdrempeliger wordt. Bovendien zijn er 
duidelijk aanwijzingen dat door de tijd die zit tussen het stellen van de vraag en het antwoord zorgt dat 
iemand beter en bewuster nadenkt. Wat weer zorgt voor beter resultaat. 
Er zijn nog goede vragen gesteld over 1 werkvorm, die achterhaald is (overige overigens actueel), daar 
wordt aan gewerkt. Het aanhangen van “eigen”werkvormen/info moet via mail en komt vooralsnog niet 
in portfolio. Dit is onder de aandacht bij ddlc. 
 
Voor meer info: www. Ddlc.nl 
Riske van der Kemp – r.vanderkemp@ddlc.nl 
 
Na het vertrek van de dames van Ddlc spreken we elkaar nog over het product, het medium e-coaching. 

45+ subsidieregeling 
Daarnaast is er aandacht geweest over de 45+ subsidieregeling. Denise heeft informatie vanuit 
informatiebijeenkomst, zie zij deelt. Birgit en Hans hebben ervaring en geven vanuit deze positie 
ervaring. Conclusie: mooie regeling en kans voor doelgroep om bewustwording in gang te zetten. De 
regeling is wat beperkt o.a. door budget 600 euro.  
In bedrijf is optie natuurlijk ook: loopbaantraject en daarvan betaalt WG helft en helft terugvorderen 
door de subsidie. Dus enige creativiteit maakt dat je er meer uit kunt halen. De eerste handelingen zijn 
even investeren (lezen, begrijpen en doen), de trajecten die volgen gaan gemakkelijk. Let op wel formats 
verslaglegging, die gehandhaafd moeten worden. Evenals strenge selectie doelgroep. 
Actiepunten voor allen voor volgende bijeenkomst op 16 april a.s.: 
 
Onderwerp/invulling van de avond, wat, wie?  
Ieder moet minimaal 1 idee inleveren om te doen met budget van 750 euro. Op 16 april besluiten we 
dan welke en wat het wordt. Wellicht kunnen we dat dan de daaropvolgende bijeenkomst plannen 4 
juni 2018. 

mailto:r.vanderkemp@ddlc.nl

