
JAARVERSLAG KWALITEITSKRING WOERDEN 2020  
  
  
9 NOVEMBER  
Aanwezig: Denise, Jolanda, Dorianne, Hans, Arjen, Birgit en Jan  
Notulist: Jolanda  
Voorzitter: Birgit  
  
Jolanda heeft twee mensen in haar netwerk benaderd (Angela en Denise) die misschien willen 
toetreden. Ze geeft de gegevens door aan Birgit om verdere afspraken te maken. Mogelijk kunnen zij 
niet op maandagavonden, dus dat kan een probleem zijn.   
  
Komend jaar:   
De voorkeur van de groep is te blijven vergaderen op maandag.   
Alle thema ideeën komen in een bestand waarin iedereen zijn voorkeur/prio kan aangeven.   
Daarbij komt een vergaderschema incl. rolverdeling (voorzitter en notulist)  
  
Volgende keer: intervisie volgens oplossingsgerichte gespreksvoering (Dorianne)  
  
Ideeën komend jaar:  

1. Om en om intervisie en thema. Niet samen op 1 avond maar de avond besteden aan 1 ding en 
meer uitdiepen.  

2. Coachonderwerpen: systemisch, ACT, RET, provocatief, oplossingsgericht, motiverende 
gespreksvoering. We kunnen dit ook eventueel combineren met intervisie (bijvoorbeeld 
intervisie op basis van de oplossingsgerichte methode).   

3. Blended learning; videobegeleiding, andere media. Opdrachten tussen de gesprekken door. 
Manieren om coachees scherp te houden.   

4. Corona en de ontwikkeling op de arbeidsmarkt.  
5. Nieuwe beroepen in de nieuwe arbeidsmarkt, welke zijn wel en niet doorgekomen of gaan we 

nog verwachten.   
6. Omgaan met de arbeidsmarkt vanuit het zicht van een recruiter (Jan heeft iemand in netwerk).   
7. Omgaan met stress, burn-out, werkgeluk.   
8. Vergrijzing.  
9. Skills paspoort (wat kan ik, i.p.v. wie ben ik/ wat wil ik).  
10. Werk en zingeving.  
  

Genoemd maar niet voor iedereen interessant:  
11. Studiestress, Dorianne wil uittreksel maken   
12. Chronisch zieken   

  
Hoe: vanuit loopbaanvisie artikelen, 
  
Noloc verzoekt om een naam: talentontwikkelingskring = idee van Jan.   
  
  
2 NOVEMBER    
    
Aanwezig:  Denise, Jolanda, Dorianne, Hans, Arjen, Birgit en Jan  
Notulist: Birgit  
Voorzitter: Jolanda  
  
Lisette heeft de kring helaas verlaten. Jolanda weet wellicht nog iemand die ze zou kunnen benaderen 
om lid te worden.  



Jolanda gaat verder waar we vorige keer gebleven zijn met overdracht en tegenoverdracht. Op basis 
van ervaringen die worden uitgewisseld ontwikkelt zich vervolgens bij Arjen een intervisiemoment. We 
komen niet toe aan het opstellen van een plan voor de kring t.a.v. 2021. Daarom is voor volgende week 
een nieuwe bijeenkomst ingelast.  
 
 
21 SEPTEMBER   
    
Aanwezig:  Denise, Jolanda, Dorianne, Hans, Arjen, Birgit en Jan  
Afwezig:  Lisette  
Notulist: Birgit  
Voorzitter: Jolanda  
   

LEDEN  
Magda heeft helaas onlangs de kring verlaten.  Wel is Jan Hulsbergen aanwezig. Hij is ingegaan op zijn 
achtergrond en ervaring en vervolgens hebben de andere leden dat ook gedaan.  
   
KWALITEITSKRING  
Birgit vertelt iets over de online meeting die onlangs heeft plaatsgevonden met 6 andere kring 
coördinatoren en Marea de Bruijn van de Noloc. Achterliggende vraag: hoe kun je de kwaliteit van de 
kringen verhogen en hoe kun je het meer onder de leden laten leven?   
Resultaat: Conclusie dat de naam ‘kwaliteitskring’ oubollig is en de lading niet dekt. Het helpt ook niet 
mee in het aantrekken van leden. In de volgende online meeting met de coördinatoren zullen 
suggesties voor een andere naam vanuit de kringen naar voren gebracht worden. We hebben het er 
even over gehad, inspiratiegroep zou een optie kunnen zijn.  
Overige ideeën uit de kringcoordinatorenmeeting:   

• Opzetten van database met daarin inspiratie van onderwerpen die door kringen al eens gedaan 
zijn.  

• Webinar voor leden: wat kan een kwaliteitskring voor jou betekenen?   
   
In het kader van de kwaliteit van onze eigen kring is het uitgangspunt van een jaaragenda weer eens 
naar voren gekomen. Plan is om bij de volgende vergadering onderwerpen voor 2021 te benoemen en 
namen eraan te koppelen. Ook zullen we ieder nadenken over wat we zelf met de kring willen.  
   
ONTWIKKELADVIES  
Ervaringen uitgewisseld door diverse leden omtrent het gesubsidieerde ontwikkeladvies.  
   
OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT  
Jolanda neemt ons mee in de theorie en praktijk van de begrippen overdracht en tegenoverdracht.   

• Wat veroorzaakt het?  
• Welke aanwijzingen zijn dat het gebeurt?  
• Wat gebeurt er met jou als coach?  
• Hoe ga je ermee om?  

Gerelateerd hieraan vertelde Jan kort iets over de Rogeriaanse reflectie en over het profiel 
counselor/coach directief en non-directief. Omdat de tijd maar kort was zullen we in de volgende 
vergadering bovenstaande onderwerpen weer verder oppakken.   
   
LOCATIE  
Door de 1,5 meter eis kunnen we niet meer terecht bij Staat van Dienst. Dit jaar houden we de 
bijeenkomsten daarom in de kerk in Linschoten. Met het oog op de kosten kijken we of er voor volgend 
jaar andere alternatieven zijn.  
    
  



Agendapunten volgende vergadering 2 november  
• Onderwerpen voor agenda 2021 bedenken  
• Vervolg overdracht en tegenoverdracht  
• Rogeriaanse reflectie en profiel directief/non-directief  

  
  
  
8 JUNI ONLINE MEETING  
Geen notulen.  
  
20 APRIL ONLINE MEETING  
Geen notulen.  
  
(9 MAART is geannuleerd)  
  
  
27 JANUARI 2020  
   
Aanwezig:  Denise, Magda, Lisette, Dorianne, Hans, Arjen en Birgit   
Afwezig:  Jolanda   
  
MBTI  
We hadden 1 onderwerp op de agenda vanavond, de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Er is 
door Dorianne en Arjen een theoretische achtergrond geschetst, we hebben zelf een vragenlijst 
ingevuld en de diverse types zijn verder toegelicht. Erg leuk en verhelderend.  
  
De vier MBTI dimensies  
De MBTI test is ‘s werelds populairste persoonlijkheidsvragenlijst, waarmee iemand zichzelf beter leert 
kennen. Het beschrijft de voorkeuren van iemand in 4 dimensies:  

• de gerichte omgeving: extravert of introvert  
• de wijze van waarnemen; observatie of intuïtief  
• de wijze van beslissen; denken of voelen  
• de wijze van werken; gestructureerd of spontaan & flexibel  

  
Volgende vergadering 9 maart  
  
 


