
Jaarverslag NOLOC Kwaliteitskring Oegstgeest 2019 
 
 
Leden:  Zabeth Kneppers, Gea van der Wal (overleden november 2019), Marieke Brands, 

Marijke Markus, Liesbeth Bezem, Marit Tuske, Marleen de Sterke, Loes van Rosse en 

Siska van Ulden.  

 

Taken:  Kring coördinatie Wisselend 

  Voorzitter  Marieke Brands 

Financiën  Gea vd Wal, wordt overgenomen door Siska van Ulden 

  Jaarverslag  Marieke Brands 

  Notulen  Wisselend  

 

Locatie: Kantoorruimte Loopbaan aan Zee (Kneppers) in Oegstgeest en 

  kantoorruimte Loes van Rosse, in Leiden, afwisselend 

  

Financiën:  Bijdrage van € 25,00 per kringlid per jaar vastgesteld. 

Na het overlijden van Gea duurde het even voor een nieuwe 

penningmeester is gevonden; dit is Siska van Ulden. Het resterende bedrag 

op de rekening van Gea is inmiddels naar haar overgemaakt. We realiseren 

ons dat door omstandigheden we veel te laat zijn met dit jaarverslag maar 

hopen desondanks toch de jaarbijdrage voor 2020 te mogen ontvangen. 

   

Frequentie: In 2019 zijn er 6 reguliere kringbijeenkomsten geweest plus een zomers 

etentje in juni. In principe zijn er 8 bijeenkomsten per jaar met de afspraak 

dat leden indien nodig 2 bijeenkomsten per jaar mogen afzeggen, zodat 

een ieder in ieder geval 6 reguliere kringbijeenkomsten bijwoont. 

Uiteindelijk zijn er dit jaar maar 6 bijeenkomsten doorgegaan, waardoor 

een enkeling maar 5 bijeenkomsten (met etentje: 6) heeft bijgewoond. Het 

last-minute niet doorgaan van 2 bijeenkomsten is onderwerp van gesprek 

geweest en de afspraken rondom doorgaan van & aanwezigheid bij 

intervisie zijn aangescherpt. 

 

Overzicht bijeenkomsten 

 

24-01-2019 Rondje stand van zaken (met ingang van dit jaar is dit rondje in principe 

een 2 minuten per persoon rondje. Tijdsbewaking  blijft aandachtspunt). 

 Informatieve presentatie van Marijke rondom thema Duurzame 

Inzetbaarheid. 

 

28-02-2019 Last minute bijeenkomst vervallen ivm te weinig deelnemers (2 leden op 

vakantie, 4 leden ziek). 

 

28-03-2019 Rondje stand van zaken. 

Casuïstiek: zowel casus van Loes  als van Marit besproken aan hand van 

Ballintmethode. 

Aansluitend nog advies-rondje ten aanzien van twee praktische vragen. 

 



 

16-05-2019 Rondje stand van zaken. 

Vervolg op bijeenkomst januari: informatieve presentatie van Liesbeth over 

stress en burn-out en handvatten hoe hier mee om te gaan in 

coachingstrajecten 

Terugkoppeling Marieke van regio-overleg coördinatoren kenniskringen. 

Idee over jaarlijkse verdiepingsbijeenkomst van dag/dagdeel met avond 

krijgt bijval. 

 

 

27-06-2019 Gezamenlijk eten in volkstuin van  Gea. 

Rondje stand van zaken, brainstorm verdiepingsonderwerpen volgend 

seizoen.  

 

6-09-2019 Bijeenkomst last minute afgezegd ivm ziekte/cursus/vakantie 

 

31-10-2019 Rondje stand van zaken. 

Thema: favoriete werkvorm. Enkele aanwezigen behandelen hun favoriete 

werkvorm en context waarin deze in te zetten.  

 

28-11-2019 We staan stil bij het overlijden van Gea en de viering van haar leven. 

  

 

 

15-05-2020, Marieke Brands 

   

 


