
 

NOLOC Kwaliteitskring Deventer 

Kringcoördinator: Gerrit Stam, B HRM 

        Schoolstraat 1 F23, 7412 VP DEVENTER 

        Mob. 06-43233933 

        E. gstamms680@gmail.com 
 

 

Deventer, december 2020. 

 

 

 

 
Inleiding 

In 2020 is -na initiatief van Eline Dorjee- de Kwaliteitskring Deventer opgericht omdat er behoefte 
was aan een eigen (lokaal) platvorm van inspiratie en kennisverrijking op gebied van 
loopbaanbegeleiding en loopbaanontwikkeling. Met vallen en opstaan, hetgeen eigen is aan de 
startfase, en de uitdaging van verbinding in de beperkende omstandigheden van de maatregelen 
vanwege COVID-19 lijkt nu er zeer energieke en levensvatbare kwaliteitskring te ontstaan die vanuit 
een goede grondhouding (jezelf te geven ten behoeve van het grote geheel) te werk gaat. 

 

Leden 

Per december 2020 waren de navolgende personen (12) lid van de Noloc Kwaliteitskring Deventer: 

Yvonne Aaltink, Lydia van Diggelen, Eline Dorjee, Jasper Erkens, Bertine de Groot, Evelien 
Hauptmeijer, Roelanda Nijmeijer, Marloes van Olst, Tineke Postma, Gerrit Stam, Eva Visser en Gea de 
Wagt. 

Daarmee is deze kring vol. Indien er nieuwe kandidaat-leden bijkomen worden ze op een wachtlijst 
geplaatst, in principe totdat er vier nieuwe aanmeldingen zijn. Daarna wordt bezien of de (nieuwe) 
groep gesplitst kan/wil worden. 

 

Taakverdeling 

Binnen deze kwaliteitskring fungeert Gerrit Stam als kringcoördinator en Gea de Wagt als plv.kring- 
coördinator. Lydia van Diggelen is penningmeester. Het voorzitterschap is aanvankelijk vervuld door 
Eline Dorjee waarbij het de bedoeling was dit te laten rouleren. Later is besloten dat voor 2021 Eva 
Visser als vaste voorzitter zal fungeren. Jasper Erkens was notulist/moderator. In 2021 zal het maken 
van de notulen bij toerbeurt worden gedaan door de leden.. 

 

 



Bijeenkomsten en thema’s 

In 2020 zijn er vijf bijeenkomsten geweest: 

(0) op 13 februari is er een oriënterende bijeenkomsten geweest t.h.v. Eline Dorjee; 
(1) op 12 maart is er een afstemmingsbijeenkomst geweest t.h.v. Yvonne Aaltink; 
(2) op 18 juni is er een oprichtingsvergadering geweest in de Buitensociëteit; 
(3) op 24 september is er een bijeenkomst geweest in het Coachhuis, waar Marloes van Olst een 

workshop heeft verzorgd over stress- en burn-out coaching 
(4) op 26 november is er een online bijeenkomst geweest waarbij werkafspraken zijn gemaakt 

o.l.v. Eva Visser. 

 

Overzicht aanwezigheid leden bij bijeenkomsten 

Naam 13.02 12.03 18.06 24.09 26.11 
Yvonne Aaltink x x x x x 
Lydia van Diggelen   x x x 
Eline Dorjee x  x x x 
Jasper Erkens x  x x x 
Bertine de Groot   x x  
Evelien Hauptmeijer   x  x 
Roelanda Nijmeijer x  x   
Marloes van Olst x  x x x 
Tineke Postma x   x x 
Gerrit Stam x x x  x 
Eva Visser    x x 
Gea de Wagt   x x x 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de Kwaliteitskring Deventer, 

Gerrit Stam, B HRM 


