
Jaarverslag NOLOC Kwaliteitskring Leiden -
Oegstgeest 2021 
 
Leden:  Zabeth Kneppers, Marijke Markus, Liesbeth Bezem, Marit Tuske, Marleen de Sterke, 

Loes van Rosse, Siska van Ulden en Marieke Brands   

 

Taken:  Voorzitter  Marieke Brands 

Financiën  Siska van Ulden 

  Jaarverslag  Marieke Brands 

  Notulen  Wisselend  

 

Locatie: Kantoorruimte Loes van Rosse in Leiden, afgelopen jaar groot deel online 

  

Financiën:  Zie Financieel jaarverslag van Siska v Ulden, onderaan dit jaar verslag 

Jaarlijkse bijdrage € 25,- pp ivm financiële reserves vorig jaar niet geïnd. 

   

Frequentie: In 2021 zijn er 8 reguliere kringbijeenkomsten geweest én 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. Ook dit jaar is weer een 

anders dan ander jaar geweest ivm grotendeels online intervisies en 

activiteiten. Gelukkig is het toch een aantal keer gelukt fysiek bijeen te komen. 

 

Rondje: In het rondje Stand van Zaken wordt kort benoemd hoe het met een ieder is en 

waar men mee bezig is. Soms wordt hier iets langer gediscussieerd over dingen 

die voor een ieder interessant zijn. Korte hulpvragen worden hier of in WVTTK 

gesteld en soms direct beantwoord. Dit is geen casuïstiekbespreking alhoewel 

het wel over casuïstiek kan gaan. 

 

Overzicht bijeenkomsten 

 

28-01-2021 Rondje stand van zaken  

Casuïstiek: twee besprekingen nav inbreng van Marit en Liesbeth.  

25-02-2021 Rondje stand van zaken 

Iedereen heeft stuk van boek: Loopbanen in beweging, 10 wegwijzers voor 

duurzaam loopbaanbeleid van Ans Vos doorgelezen, samengevat en geeft daar 

korte presentatie van zodat wij het hele boek hebben doorgenomen in deze 

bijeenkomst. Dit ter voorbereiding op verdiepingsbijeenkomst met Yvon 

Goldbach. 

 

25-03-2021 Rondje stand van zaken.  

Casuïstiek: bespreking nav inbreng Marieke casus begeleiding mensen met 

grote achterstand door combinatie geen opleiding/digibeet/slecht Nederlands.  

Verdieping: iedereen deelt favoriete boeken, muziek en 

filmfragmenten/filmpjes op YouTube om te gebruiken in coaching, compleet 

met situaties waarin dit bruikbaar is. Zeer inspirerende bijeenkomst. 

 

22-04-2021 Verdieping: tekenworkshop van Inge de Fluiter van Schetswinkel.  

Helaas moet dit weer online maar iedereen heeft een voorbereidend setje 

ontvangen compleet met stiften en schriften. Leuke, praktische en bruikbare 

workshop. 

 

25-05-2021 We treffen elkaar in Park Cronesteijn en lopen in tweetallen waarbij we korte 

casuïstiek besprekingen doen, waarbij iedereen dus iets heeft ingebracht. 



 

24-06-2021 Gezamenlijk eten, op afstand buiten in park Cronesteijn in Leiden. 

Voorafgegaan door lesje Do-In van een van de leden; daarna nog  

rondje stand van zaken en brainstorm verdiepingsonderwerpen volgend 

seizoen. Het experiment met af en toe middagbijeenkomsten bevalt goed; we 

gaan daar volgend jaar mee door.  

 

30-09-2021 Eindelijk de langverwachte verdiepingsbijeenkomst met Yvon Goldbach. Super 

leerzame middag waarin wij meer leren over de poppetjes werkvorm waardoor 

op het Noloc Jaarcongres (1918!!!) de belangstelling voor Yvon was ontstaan. 

We zijn enthousiast! Dit is bruikbaar. 

 

08-11-2021 (verplaatst; deze maand dus 2 intervisie bijeenkomsten) 

Rondje stand van zaken. 

Jaarplanning volgend jaar opgesteld met afwisselen middagen voor verdieping 

en avonden voor casuïstiek.  

Casuïstiek: bespreking inbreng Marleen casus met hoogbegaafdheid. 

 

25-11-2021 Rondje stand van zaken. 

 Bespreking ieders rapportage vanuit Career Management Attitudes en verdere 

achtergrond info van Yvon Goldbach. 

 Uitwisselen interessante boeken en docu’s. 

 Terugkoppeling van Noloc online jaarcongres/ZIN360 door leden die dit gevolgd 

hebben.  

 

04-02-2022, Marieke Brands 

 

Financiële realisatie Noloc Kenniskring Leiden 2021

Uitgaven 

Categorie Bedrag TOTAAL

Vergaderruimte 25,00€             Verrekening ruimte Loes 25,00€           

Workshop 363,00€          Workshop Yvonne Galbach Loopbaanattitudes 363,00€        

Workshop 350,00€          Workshop Schetswinkel 350,00€        

Totaal uitgaven 738,00€        

Inkomsten

Categorie Bedrag TOTAAL

Bijdrage leden -€                 Geen bijdrage in 2021 ivm voldoende in kas -€               

Bijdrage Noloc 250,00€          250,00€        

Totaal inkomsten 250,00€        

in kas 31-12-2020 861,90€        

IN KAS 31-12-2021 373,90€        

 


