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Aantal bijeenkomsten  
  

2020 was door Corona een bijzonder jaar. De kwaliteitskring Leeuwarden heeft 3 bijeenkomsten 

georganiseerd en gehad. Daarnaast konden twee geplande bijeenkomsten vanwege de lockdown 

geen doorgang vinden. Ook heeft een aantal leden deelgenomen aan de lezing Schaamtevrij Leven 
en Werken op 16 februari 2020 in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. 

Daarnaast zijn de leden in kleinere groepen van 4 à 5 leden ook nog eens 4 á 5 bij elkaar geweest. 

Tijdens deze intervisie-bijeenkomsten wordt meer gedaan aan het onderling uitwisselen van 
werkervaring, worden casussen ingebracht en wordt er met diverse intervisie-methodes gewerkt.  

Deze groepen zijn op basis van vakgebied en regio samengesteld. Onze leden komen uit heel 

Friesland.  

  

Bijeenkomsten en Onderwerpen  
In 2020 hebben we op de volgende data de volgende thema’s aan de orde gehad:  

Dinsdag 22 september 2020 

Pesten op de Werkvloer -  door Janneke Orth (Huizumer Kerk) 

Aantal aanwezig: 6  

Afwezig: 7  

 

Deze avond werd verzorgd door Janneke Orth. Zij heeft ons aan de hand van een presentatie 

meegenomen over het onderwerp ‘pesten op het werk’.  Vaak wordt pesten gerelateerd aan de 

kinderleeftijd en school maar het komt ook erg veel voor op het werk helaas.  

Tijdens de bijeenkomst liet ze ook stukken interview zien met mensen die op het werk veel gepest 

waren en hoe ze vaak geen gehoor vinden binnen de organisatie. Als er al wel iets mee gedaan wordt 

dan is over het algemeen nog steeds de uitkomst dat de gepeste uiteindelijk de organisatie verlaat en 

daar nog jarenlang last van heeft. De pester(s) blijven vaak ongemoeid en kunnen opnieuw een 

nieuw slachtoffer kiezen. Wanneer iemand gepest wordt heeft dat grote impact op zijn leven.  

In de meeste organisaties is wel een pestprotocol aanwezig. Daarnaast kennen veel organisaties ook 

een vertrouwenspersoon. Het is mooi dat dit er is maar het voorkomt niet dat pesten op het werk 

voorkomt. Een plagerijtje kan voor de één een grap zijn maar door de ander als pesten ervaren 

worden.  

Het is eigenlijk te triest voor woorden dat pestgedrag onder volwassenen op het werk zoveel en zo 

heftig voorkomt. Vaak zegt het iets over de cultuur in een bedrijf en hoe leiderschap in de organisatie 

wordt opgepakt. Dit ondanks het feit dat de meeste organisaties een pestprotocol hebben.  Open 

communicatie is van belang om pestgedrag te voorkomen dan wel in de kiem te smoren. Als 

leidinggevende maar ook als collega en HRM is het belangrijk alert te zijn op pestgedrag en dit zo snel 

mogelijk bespreekbaar te maken zodat erger voorkomen kan worden.  

Soms is het niet gemakkelijk om erachter te komen dat iemand gepest wordt, mensen kunnen het 

lang voor zich houden. Alertheid op b.v. verzuim, teruggetrokkenheid, spanningsklachten e.d. kunnen 

signalen zijn dat iemand gepest wordt. Uiteindelijk kan pestgedrag leiden tot (langdurig) verzuim.  

Het is dan vaak in een fase dat de weg terug lang en moeizaam is. Het is ook dan zaak om het 

pestgedrag zo vroeg mogelijk te onderkennen en bespreekbaar te maken.  

Ook als loopbaancoach kun je mensen in begeleiding krijgen die gepest worden of werden op het 

werk. Enkelen van ons hebben dit ook meegemaakt met klanten en hebben hun ervaringen gedeeld. 

Daar waar mensen gedwongen op zoek moeten naar ander werk, is er vaak al sprake van een 

rouwproces in het coachingstraject. Als de oorzaak van gedwongen vertrek gerelateerd is aan 

pestgedrag op het werk, is dit rouwproces vaak des te heftiger. Het is dan van belang voldoende tijd 
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hiervoor in het coachingstraject op te nemen. Daar waar nodig is door verwijzing naar een specialist 

op dit gebied (therapeut) verstandig.  

 

 

  

  

Donderdag 19 november 2020  

Online bijeenkomst  

Werkvormen NL Leert Door Ontwikkeladvies door Greet Snijder en Renata van der Heide 

 

Aanwezig: 12 leden  

Afwezig: 1 lid  

 

Greet heet iedereen welkom bij deze 1e online bijeenkomst via Zoom en dank voor Tineke dat we 

gebruik mogen maken van haar Zoomaccount. ‘We hebben het nog nooit gedaan dus we denken dat 

we dit wel kunnen.’ Een online bijeenkomst vraagt om iets meer discipline dan een gewone 

bijeenkomst. Daarom zijn er spelregels: Een spreker tegelijk, rest op” mute”. Vragen stellen via de 

chat of “raise hand”. Greet en Renata hebben vooraf de deelnemers een pakketje toegestuurd via de 

post. Deze mogen de deelnemers openmaken. In de envelop zit een handvol legoblokjes.  

 Legorondje 1: Uitleg van Renata 

Vraag – Neem 1 legosteen en vertel aan de hand daarvan: Hoe gaat het met je? hoe zit je 

erbij? Maximaal 1 minuut p.p. 

 Thema: Werkvormen NL Leert Door  

Actueel thema: wie van jullie voert het ontwikkeladvies NL Leert Door uit? Meer dan de helft 

van de deelnemers geeft ‘Ontwikkeladviezen’. Greet vertelt wat zij tijdens een traject 

aanbiedt. Arbeidsmarktscan van LDC, CV-waardering, LINC (LDC Interesse- en 

Competentievragenlijst), LDC Mens typologieën, Loopbaanwaarden top 10. 

 Legorondje 2:  

Opdracht: Bouw met je blokjes een moment waarop je gelukkig was? Iedereen wordt 

gevraagd een toelichting te geven over hetgeen ze gebouwd hebben. 

 Vervolg Thema: Werkvormen NL Leert Door  

Renata vertelt wat zij tijdens een traject aanbiedt. 3 Gesprekken van 1,5 uur. In het 1e 

gesprek wordt de Arbeidsmarktscan besproken. Tijdens het 2e gesprek de 

huiswerkopdrachten: bijvoorbeeld Elementenvierhoek, zingevende en energie gevende  

factoren, werkwaarden operationaliseren. En in het 3e gesprek het werkblad van waarden 

naar doelen en doen. De laatste is meteen de input voor het ontwikkelplan.   

 Welke succesvolle werkvormen gebruiken jullie? 

In 2 breakup-rooms bespreken. Eventueel inspiratie voor thema bijeenkomsten volgend jaar? 

In het groepje waar de verslaglegger aan deelnam heeft Annet de Ruiter haar werkvormen 

genoemd. Annet doet ook 3 gesprekken. De arbeidsmarktscan van LDC en LINC. Een 

levensloopanalyse + een foto rond je 8e jaar.  
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 Vragen Annet de Ruiter  

Annet wil haar taak als coördinator niet langer op zich nemen. Wie wil het volgend jaar gaan 

doen? Daarnaast moet nog een programma gemaakt worden voor volgend jaar. We besluiten 

3 december om 17.00 uur een nieuwe online sessie te plannen. Annet stuurt nog een 

datumprikken voor de leden die nu niet aanwezig zijn.  

 Korte rondvraag 

Wie heeft er een rondvraag? Career Story Interview van Mark Savickas  (loopbaancoaching 

met de rode draad) wordt genoemd als idee voor een thema voor volgend jaar.  

 Afsluiting, Legorondje 3  

Maak een bouwwerk van maximaal 9 blokjes met het thema: online vergaderen, Kerst, 

Corona, Rutte, DI, NL Leert Door. Deelnemers worden uitgenodigd te vragen het bouwwerk 

toe te lichten. Rond 21.30 uur wordt de onlinebijeenkomst afgesloten. 

   

Donderdag 3 december 2020  

Organisatorische zaken Kwaliteitskring  

 

Aanwezig: 12 leden 

Afwezig: 1 lid  

 

Besproken onderwerpen:  

1. Wat maakt dat jij lid wilt zijn van deze kwaliteitskring, of wat betekent de kring voor jou? 

2. Wat mag er niet veranderen? Wat juist wel? 

3. Wat mogen de leden van jou verwachten in 2021? 

4. Het coördinatorschap, taken die er zijn: Plannen data, voorbereiden van de avond en uitnodigen 

leden, verslagen maken van de avond, jaarverslag maken, financiën, digitaal systeem inrichten en 

onderhouden (Dropbox of Onedrive), contact met Noloc (regiobijeenkomsten, landelijke 

momenten etc)  

5. Programma 2021 

 

Ad 1. Lidmaatschap wat betekent dit? 

Deze opmerkingen zijn door velen genoemd: Het hebben van collega’s, verdieping van kennis en 

ervaring, intervisie, ideeën uitwisselen, bijeenkomsten bijwonen, inspiratie, het netwerk versterken, 

elkaar kunnen opzoeken als het nodig is, nieuwe collega’s ontmoeten en van elkaar leren, in 

verbinding met elkaar en met onze expertises. 

 

Ad 2. Wat mag er veranderen en wat niet? 

Er zijn leuke en minder leuke bijeenkomsten, thema’s zijn over het algemeen interessant. Intervisie is 

van groot belang, het houdt je scherp. 

Graag de taken verdelen en rouleren, dat houdt je scherp en maakt jouw eigen actieve inbreng 

groter. 



5  

  

 

Ad 3. Wat mogen de leden van jou verwachten in 2021? 

Iedereen heeft aangegeven graag een actieve rol te willen vervullen bij bijeenkomsten. Ook heeft 

iedereen aangeven graag mee te willen helpen. 

Abby: het organiseren van intervisies en waar nodig bij andere zaken. 

Hillie, Esther en Lianne: Als er klussen zijn, zijn zij beschikbaar. 

Tineke, Walburga, Greet, Willy en Renata: Ik help graag om bijeenkomsten te organiseren. 

Tsjalline: Ik organiseer graag de sessie over Geweldloze communicatie. 

 

Er zijn twee nieuwe leden, Christine Jansen en Francis Boetzkes, beide zijn van harte welkom om aan 

te sluiten bij onze kwaliteitskring. 

 

Ad. 4 Het coördinatorschap 

Wat betekent het lidmaatschap van NOLOC naast certificering als professional en het bijwonen van 

landelijke en regionale bijeenkomsten, je bent minimaal vier keer per jaar aanwezig bij de 

kwaliteitskring, je neemt deel aan intervisie en je voert taken uit om de kwaliteitskring te 

ondersteunen. Op dit moment heeft Annet nog de rol van coördinator, zij wil deze rol graag 

overdragen. We nemen als kring het besluit om de taken onderling te verdelen en te rouleren, zodat 

de inspanning gelijk verdeeld wordt. 

 

Taakverdeling: 

Walburga: plannen data, voorbereiden van de avond en uitnodigen leden 

Roulerende taak: verslagen maken van de avond 

Greet: jaarverslag maken  

Willy: financiën beheren 

Cynthia: digitaal systeem inrichten en onderhouden (Dropbox of Onedrive),  

Tineke met ondersteuning van Annet: contact met Noloc (regiobijeenkomsten, landelijke momenten 

etc).  

Deze taken rouleren in 2022 opnieuw! 

Programmering 2021 is gepland. 

  

 

Aantal leden  
We zijn 2020 gestart met 14 leden. Eén van de leden heeft besloten het lidmaatschap op te zeggen. 
Eind 2020 hebben wij 13 leden van de Kwaliteitskring. 

  

 

Bijzonderheden  
Als gevolg van de Coronacrisis zijn we gestart met het organiseren van bijeenkomsten online 

Via Zoom. Dit was voor de meesten van ons redelijk onbekend. In de praktijk bleek het reuze mee te 

vallen en hebben we mooie interactieve sessies gehad, waarbij we ook in break-out rooms hebben 

gewerkt. De ervaring leert dat dit prima te doen is. 
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Financieel 2020  
In 2020 zijn we gestart met € 432,22 in kas. Uitgaven in 2020 bedroegen € 117,12 voor huur ruimtes 

en overig. We hebben geen betaalde sprekers gehad. 

Zie bijlage 1 voor het overzicht.  

  

 

Plannen voor 2021  
1e bijeenkomst: Gevolgen CMI-nieuwe certificering: organisatie Abby en Renata 11-02-2021 
16.30 – 18.00 uur online via ZOOM 
 
2e bijeenkomst:  
Voorstel: donderdag 20 mei* 
tijd 16.30-18.00 uur online of op locatie NHL Stenden tijd: 19.30 -21.30 uur 
Onderwerp Spellen/Instrumenten delen 
Organisatie: ? 
  
3e  bijeenkomst:   
Voorstel: dinsdag 21 september*  
locatie: NHL Stenden 
tijd 19.30 -21.30 uur 
Onderwerp: Geweldloze communicatie: externe spreker 
Organisatie Tjalline en Lianne 
  
4e bijeenkomst: 
Voorstel:dinsdag 23 november* 
Locatie: NHL Stenden 
Tijd 19.30 – 21.30 uur 
Onderwerp: werken met loopbaan opstellingen: externe spreker 
Organisatie Willy en nader te bepalen persoon 
 
Daarnaast lopen natuurlijk de intervisiegroepen. 
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Bijlage 1. Financieel overzicht 2020  
  

Boekhouding Kwaliteitskring 2 019      

          

    Uit  In  Restant  

  Restant 2019    € 432,22    

  Jaarbijdrage 2020    € 250,00    

  huur/gebruik ruimtes  € 75,00      

  sprekers        

  overig          € 42,12     

          

          

  Totaal   € 117,12  € 682,22  € 565,10  

  


