
 

 

 
 

Kwaliteitskring Quality Time Amersfoort e/o 

___________________________________________________________________ 

Jaarverslag 2021 
 

Algemeen 

2021, het vijftiende jaar van de Kwaliteitskring Amersfoort e.o. Onze doelstelling van Quality 

Time is, net als voorgaande jaren elkaar voedend ontmoeten inspireren en geïnspireerd 

worden en in informele sfeer werken aan ieders professionaliteit. Ieder lid voelt zich mede 

verantwoordelijk voor de voortgang, groei en invulling van de Kwaliteitskring.  

 

Locatie 

We hebben voor onze bijeenkomsten gebruik gemaakt van zowel online ZOOM meetings als 

van huisruimtes/praktijkruimtes waar mogelijk vanwege de corona maatregelingen. 

 

Frequentie 

Quality Time is 6 keer bij elkaar gekomen in 2021.  

 

Buiten deze bijeenkomsten om attenderen we elkaar regelmatig op interessante informatie, 

gaan we naar bijeenkomsten die ons vak raken en delen we hierover met elkaar en 

ondersteunen we elkaar bij operationele vraagstukken. We hebben een app-groep waarin we 

ook informatie en vragen uitwisselen gedurende het jaar. 

 

Regionaal Coördinatoren overleg 

Er zijn, in verband met corona, dit jaar geen regionaal kringcoördinatoren overleggen 

geweest, waaraan is deelgenomen. 

 

Aantal leden en het verloop 

In 2021 zijn we gestart met 10 leden en we eindigen met 11. Sieneke Ribberink is in januari 

aangesloten bij de kwaliteitskring. 

 

Financiën  

De vergoeding vanuit NOLOC van €250,- is ontvangen.  

 

  



Activiteiten in 2021 

Bijeenkomsten: 

 

27 januari 2021 

Aanwezig: Rianne, Daniëlle, Carla, Caroline, Anke, Eef, Sieneke (nieuw), Annerie (later), 

Carmen (later) 

Afwezig: Anne-Marie en Sonja 

 

Besproken onderwerpen:  

• Rondje kennismaking met Sieneke; 

• Noloc Nieuws/Ontwikkeladvies;  

• Scholingsaanbod NL Leert Door: te zien via www.hoewerktnederland.nl; 

• Uitbreiding QTime;  

• Keurmerk Register loopbaanprofessional: 

https://www.noloc.nl/kennisbank?collectionId=934. 

 

25 maart 2021 

Aanwezig: Rianne, Carla, Anke, Eef, Sieneke, Carmen, Sonja 

Afwezig: Anne-Marie, Caroline, Sonja, Daniëlle en Annerie 

 

Besproken onderwerpen:  

• Oplossingsgericht coachen / progressiegericht coachen. 3 korte video’s zijn bekeken met 

de verschillende fases in deze methode. Daarbij zijn de schaalvragen en de cirkeltechniek 

besproken die Sonja gebruikt bij oplossingsgericht coachen.  

 

19 mei 2021 

Aanwezig: Rianne, Carla, Caroline, Anke, Sonja, Eef 

Afwezig: Anne-Marie, Daniëlle, Annerie, Sieneke en Carmen 

 

Besproken onderwerpen:  

Iedereen heeft voorafgaand aan de bijeenkomst een zelfgekozen webinar bekeken en tijdens 

de bijeenkomst aan de anderen gepresenteerd. Gekozen onderwerpen: 

1. Anke: online college Vista Nova: De elementenvierhoek nader bekeken; 

2. Carla en Caroline: Noloc webinar Familiekracht (Japke Ebbinge); 

3. Sonja: podcast De Loopbaancoach, aflevering Beschermjassen (Japke Ebbinge 

in gesprek met Familietherapeut Kitlyn Tjin A Djie); 

4. Rianne en Eef: webinar LDC: focussen met testuitslagen (Japke Ebbinge). 

 

15 juni in de Meern Utrecht (bij Rianne in de tuin) 

Aanwezig: Annerie, Anne-Marie, Carla, Rianne, Sonja, Carmen en Eef 

Afwezig: Caroline, Daniëlle, Sieneke en Anke 

 

Besproken onderwerpen:  

Borrel en informatie thema logische niveaus van Bateson. In het Complete Loopbaanboek 

heeft Annerie hier een hoofdstuk over geschreven. Anke, Annerie en Rianne hebben deze 

bijeenkomst inhoudelijk voorbereiden en een demonstratie gegeven.  

 

 

 

http://www.hoewerktnederland.nl/
https://www.noloc.nl/kennisbank?collectionId=934


30 september 2021 in Amersfoort (bij het coachhuis) 

Aanwezig: Caroline, Eef, Daniëlle, Annerie, Sonja, Carmen en Anne-Marie 

Afwezig: Sieneke, Anke, Carla en Rianne  

 

Besproken onderwerpen:  

Carolien heeft de groep meegenomen in de veranderingen van de certificering en de re-

certificering. Daarnaast besproken hoe we invulling gaan geven aan het inzetten van 

intervisie. 

 

24 november 2021 

Aanwezig: Anke, Annerie, Carla, Carmen, Caroline, Daniëlle, Eef, Rianne, Sonja 

Gast: Christa van Werkum 

  

Besproken onderwerpen:  

• Kennismaking met aspirant lid Q-time: Christa van Werkum; 

• Interessante e-learnings en webinars gedeeld; 

• Intervisiemethoden besproken; 

• Intervisie: casusinbrenger: Sonja / procesbegeleider: Caroline 

 

Vooruitblik 2022 

• In 2022 zal intervisie een grotere rol innemen in de overleggen in aansluiting op de 

recertificering van de leden. Daarnaast blijft verdieping in het vakgebied centraal 

staan, waaronder het gezamenlijk kijken naar webinars en e-learnings van de Noloc 

academie.  

 

Kringleden in 2021 

 

Leden in 2021: Eef Huiser (kringcoördinator), Carla Huppelschoten, Annerie de Lange, 

Rianne Matze, Sonja van Hoof, Danielle Beeker, Anke koster, Caroline Harder, Anne-Marie 

Gerritsen, Carmen Bogaardt. Sieneke heeft vanaf januari 2021 als nieuw lid deelgenomen aan 

de kring.  

 

Amersfoort, januari 2022 


