
 JAARVERSLAG 2022 KWALITEITSKRING NOLOC APELDOORN 
 
In het afgelopen jaar waren er in totaal 6 bijeenkomsten van de Kwaliteitskring.  
 

Kringdata 2022 
18 januari 
16 maart 
19 april 
31 mei 
7 okt 
13 dec 
 

 
Kringleden  
Ernie van den Brink (penningmeester) 
Miranda Kroes (notulist/ voorzitter) 
 
Renate Dijkstra (notulist/ voorzitter)  
Lieke Kalhorn (regisseur Dropbox)  
Herman Bolhuis 
Sonja van der Schaaf  
Greetje van Woudenberg 
Trees Zeilstra 
 
 

Opzet van de bijeenkomsten  
De bijeenkomsten hebben een vaste opzet/agenda. 
- Notulen van de vorige vergadering doornemen en actiepunten checken 
- Evt nieuws vanuit Noloc delen 
- Rondje langs de werkvelden: ieder lid vertelt waar hij/zij actief mee bezig is  
- Specifiek onderwerp dat vooraf bepaald is en/of intervisie met een ingebrachte casus 
- Rondvraag 
- Sluiting 
 

 
Inhoud van de bijeenkomsten 
 

18 januari Ademcoaching 
 
Algemene uitleg van Renate over ademwerk en hoe belangrijk dit is voor de mens in het algemeen 
en onze coachees in het bijzonder. Ademoefening gedaan (om iedereen het te laten ervaren) die 
ingezet kan worden als coachees last hebben van stress in het algemeen, of bij 
sollicitatiegesprekken, presentaties enz. Ervaring ademoefening gedeeld met elkaar.  
Vervolgens specifieke uitleg over de verbonden ademhaling. Daarna een ademsessie voor 
iedereen om te ervaren wat verbonden ademhaling met je doet. Vergroot lichaamsbewustzijn (uit 
je hoofd in je lijf) en loslaten van spanning op mentaal, emotioneel of fysiek vlak.  



16 maart Toekomst Kwakri 

Naar aanleiding van input ‘Why, How, What Kwakri’ en met interventie ‘Over de Streep’ 
belangrijke zaken besproken, opgehelderd en afgesproken.    

Paar bijzonderheden: 

• Commitment bij iedereen om door te gaan. 

• Nu bouwen aan de kwakri met huidige leden. Op termijn mogelijk nieuwe leden erbij. 

Met afspraak dat iemand echt goed moet passen, dus strenge selectie. 

• Mogelijkheid gastsprekers uitnodigen.  

• Mocht iemand een x niet kunnen en toch willen deelnemen dan doet degene een 

datumprikkeractie. Komt daar niets uit, dan blijft oorspronkelijke datum staan. 

• Jaarverslag Miranda/ Renate. 

• Voorzitter & notulistenrol gecombineerd. 

 
19 april  
 
Intervisie met ingebrachte casuïstiek, volgens de roddelmethode.  
 
 

31 mei  
 
Intervisie met ingebrachte casuïstiek, volgens de incidentmethode. 
 
 
7 oktober 
 
Gast Ruben Oude Rikmanspoel. IJsbad & ademsessie voor alle kwakrileden. Koppeling besproken 
met onze doelgroep, wat wanneer in te zetten. Wat kun je zelf, wanneer verwijs je door. Thema 
angst, ademhaling en eigen regie over stress. 
 
 

13 december 
 
Terugblik afgelopen jaar & vooruitblik 2023. Plus toekomst kwakri op de langere termijn 
besproken. Aantal nieuwe ideeën waar we in januari mee verder gaan.  


