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Jaarverslag kwaliteitskring de Hef 2019  

  
De kwaliteitskring had in 2018 plaats voor veertien leden.  

Op het moment dat dit verslag wordt geschreven hebben wij twaalf leden. De kring heeft met 

elkaar besloten dat we het leden aantal voorlopig op twaalf houden. De leden van De Hef 

ontmoeten elkaar in de Van der Takstraat in het pand waar de Hef in 2011 is gestart. 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar.  

 

 

Bijeenkomsten  
 

Per keer is er of een thema behandeld of er is intervisie geweest. De thema’s zijn vooraf met 

elkaar bepaald waarna één of meerdere leden de verzorging van die avond op zich neemt.  

 

De bijeenkomsten worden op roulatiebasis geleid door een voorzitter. De notulist van de ene 

bijeenkomst is de voorzitter van de volgende bijeenkomst. Zo heeft iedereen een keer die rol.  

De kring kent een coördinator. 

  

 

De eerste bijeenkomst op 25 januari.  

Thema: “doe” werkvormen 

 

De avond is gestart met uitwisseling van ervaringen rond het ontwikkeladvies 45-plus.  

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met doe werkvormen. Alle leden hebben een favoriete 

werkvorm meegenomen en hebben er iets over verteld in de groep. We kijken terug op een 

hele leuke inspirerende avond. Voor zo ver mogelijk worden de werkvormen met elkaar 

gedeeld in onze dropbox. Hiermee proberen we ook vorm te geven aan het idee dat je als lid 

van de Kwaliteitskring ervaring en expertise met elkaar deelt, door te halen en te brengen. 

 

De tweede bijeenkomst op 22 maart  

Intervisie 

 

Mooie avond waarop één van de leden een intervisie vraag heeft ingebracht die is behandeld 

met behulp van de Roddelmethode. 

 

De derde bijeenkomst  23 mei 

Thema: 5 Verschillende generaties aan het werk 
 

Twee leden van de Hef hebben dit thema voorbereid en hebben 

er een boeiende interactieve bijeenkomst van gemaakt. 

Generaties worden grofweg ingedeeld in groepen van 15 jaar.  

De Baby Boomers is bijvoorbeeld de generatie van 1945 tot 1960. Elke generatie deelt zijn 

eigen beelden, producten en tv-programma’s.  

 



Jaarverslag 2019 kwaliteitskring De Hef  3 

 

Aan de hand van stellingen moesten we inschatten welke generatie hier bedoeld werd. 

Vervolgens werden de generaties nader toegelicht en in beeld gebracht. Er was ruimte voor het 

delen van ervaringen en discussie. Doordat de Baby-Boom-generatie langer doorwerkt zijn er 

straks 5 verschillende generaties aan het werk. Wat betekent dit voor mens en organisatie? 

Hoe begeleid je als loopbaanadviseur mensen uit de verschillende generaties? 

 

 

Buitenactiviteit 
 

De buitenactiviteit is nieuw in onze groep waarbij deelname niet verplicht is. Vorig jaar is er in 

de zomer met elkaar gegeten, wat een groot succes was. Dit jaar hebben we een etentje 

gecombineerd met een stadswandeling in de Rotterdam. Goed voor de informele contacten. 

 
 

De vierde bijeenkomst op 3 oktober 

Intervisie 
 

De vorm en de inhoud van de intervisie zou wat beter kunnen worden georganiseerd. Het 

voorstel is om er een avond aan te besteden hoe dit vorm zou kunnen krijgen. Een van de leden 

stelt voor deze avond voor te bereiden. De volgende bijeenkomst zal daar aan worden besteed. 

Verder zijn er twee intervisie vragen aan bod geweest. 

 

De vijfde bijeenkomst op 21 november 

Intervisiemethodieken 

 

Rondje casuïstiek: ieder brengt een casus in, uiteindelijk is hieruit één casus gekozen voor 

intervisie.  Met dank en complimenten aan Maarten voor de uitwerking van de methodieken en 

het overzicht. Er  zijn 20 minuten beschikbaar voor de behandeling van de casus.  De vraag was 

of we een vorm van intervisie of collegiale consultatie gingen toepassen. Besloten is om één 

van de intervisie methodieken te gaan doen. Gekozen wordt voor de ‘Bliksemmethode’.  

De werkvormen zijn opgeslagen in onze dropbox in jaargang 2019. 

 

Tot slot is op deze laatste avond van het jaar de invulling 2020 besproken. 

 

• 16-01 -Thema ADHD/ADD  

• 12-03 -Intervisie  

• 14-05 -Thema Begeleiding “laag-opgeleiden”;  

   wat in te zetten / welke werkvormen werken? 

• 02 -07-Buitenactiviteit  

• 01-10 - Intervisie  

• 26-11 -Thema -testen; zet je testen in, zo ja; hoe, welke vorm? 

 

 

  

 

 

 


