
Jaarverslag 2019 – Kwaliteitskring Zeist 
 

Inleiding 
De Kwaliteitskring is in 2018 gestart door Chantal van der Loo en Caroline van Nieuwenhoven. Doel 

van deze kring is kennis delen, elkaar inspireren door op interactieve wijze thema’s voor elkaar te 

verzorgen. Caroline gaat dit jaar stoppen met de kwaliteitskring omdat zij haar werkkring verschoven 

heeft van loopbaanadvies naar casemanager Regie op Verzuim.  

2019 stond in het kader van het werven van nieuwe leden, inmiddels hebben we een redelijk 

constante groep van leden en hebben we interessante bijeenkomsten gehad waarbij verschillende 

leden workshops hebben verzorgd op diverse thema’s.  

Huidige leden: 
Ingrid Alting, Mariëlle van Berkel, Roxane Beumer, Emiel Egging, Paul Heijmering, Carolien Huffels, 

Chantal van der Loo, Caroline van Nieuwenhoven (gaat stoppen dit jaar), Gerard van Rijnsoever, 

Liesbeth Tettero en Veronique Tonino.  

Uitgestapt dit jaar: Lijsbeth Kes, Monique Moné, Grea van Middendorp, Marcel Stierhout. 

Bijeenkomsten 
Locatie: Meidoornkade 22 in Houten (werkruimte van Emiel Egging) 

Data: 13 februari, 27 maart, 15 mei, 26 juni, 25 september en 13 november 2019 

Inhoud 
Dit jaar hebben we ook weer veel tijd besteed aan kennis maken met elkaar en met potentiele 

nieuwe leden. Ook hebben we met elkaar bepaald hoe de kring eruit moet zien, wat we ervan 

verwachten, wat we willen halen en brengen. Daarnaast hebben we veel inhoudelijke avonden 

gehad, bij toerbeurt verzorgd door de leden. 

Bijeenkomst 1 – 13 februari 2019 
Aanwezig: Ingrid Alting, Marielle van Berkel, Roxane Beumer, Emiel Egging, Paul Heijmering, Lijsbeth 

Kes, Chantal van der Loo, Caroline van Nieuwenhoven, Gerard van Rijnsoever, Veronique Tonino, 

Afwezig met bericht: Liesbeth Tettero, Carolien Huffels 

 

Na de kennismakingsavonden eind 2018 zijn we 2019 gestart met een door alle leden georganiseerd 

lopend buffet waarbij iedereen iets te eten of te drinken had meegebracht. Het eerste deel van de 

avond was informeel en bedoeld om nader kennis met elkaar te maken. 

Daarna hebben we de verwachtingen voor komend jaar vastgelegd, data bepaald en hebben diverse 

leden zich aangemeld voor de verzorging van de avonden. 

Bijeenkomst 2 – 27 maart 2019 
Aanwezig: Ingrid Alting, Marielle van Berkel, Emiel Egging, Paul Heijmering, Carolien Huffels, Chantal 

van der Loo, Caroline van Nieuwenhoven, Gerard van Rijnsoever 

Afwezig met bericht: Roxane Beumer Lijsbeth Kes, Liesbeth Tettero, Veronique Tonino  



Mariëlle van Berkel heeft een interessante interactieve presentatie gegeven rondom het thema 

“rouw binnen coaching- en loopbaantrajecten ”. De sheets worden door Mariëlle aan iedereen 

gemaild. Omdat niet alle stof aan bod is gekomen en het wel zeer interessant was hebben we 

besloten dat Mariëlle haar presentatie de volgende bijeenkomst afmaakt en dat Paul de bijeenkomst 

van 26 juni voor zijn rekening neemt. 

Bijeenkomst 3 – 15 mei 2019 

Aanwezig: Ingrid Alting, Marielle van Berkel, Roxane Beumer, Emiel Egging, Paul Heijmering, 

Carolien Huffels, Chantal van der Loo, Caroline van Nieuwenhoven, Gerard van Rijnsoever, 

Liesbeth Tettero 

Afwezig met bericht: Lijsbeth Kes, Veronique Tonino 

 
Tijdens deze bijeenkomst is het tweede gedeelte van het thema “rouw binnen coaching- en 

loopbaantrajecten” verder behandeld door Marielle van Berkel. 

Bijeenkomst 4 – 26 juni 2019 
Aanwezig: Ingrid Alting, Roxane Beumer, Emiel Egging, Paul Heijmering, Carolien Huffels, Lijsbeth Kes, 

Chantal van der Loo, Gerard van Rijnsoever, Liesbeth Tettero, Veronique Tonino,  

Afwezig met bericht: Marielle van Berkel, Caroline van Nieuwenhoven 

 

Interactieve workshop rond het thema: “hersenvoorkeuren” door Paul Heijmering. Paul had een 

actrice meegenomen zodat direct geoefend kon worden met de opgedane inzichten in gesprekken.  

Bijeenkomst 5 – 25 september 2019 
Aanwezig: Ingrid Alting, Emiel Egging, Paul Heijmering, Lijsbeth Kes, Chantal van der Loo, Gerard van 

Rijnsoever, Liesbeth Tettero, 

Afwezig met bericht: Marielle van Berkel, Roxane Beumer, Carolien Huffels, Caroline van 

Nieuwenhoven, Veronique Tonino 

 

Interactieve workshop over de methodiek “ACT” (acceptance & commitment therapy” door Gerard 

van Rijnsoever. Gerard heeft van te voren iedereen een test gemaild, die de leden van te voren 

konden maken en die verder werd uitgelegd tijdens de workshop  

Bijeenkomst 6 – 13 november 2019 

Aanwezig: Ingrid Alting, Roxane Beumer, Emiel Egging, Paul Heijmering, Lijsbeth Kes, Gerard 

van Rijnsoever, Liesbeth Tettero, Veronique Tonino, 

Afwezig met bericht: Marielle van Berkel, Carolien Huffels, Chantal van der Loo, Caroline van 

Nieuwenhoven,  

 
Interactieve workshop verzorgd door Liesbeth Tettero over “geweldloze communicatie”. De 

deelnemers hebben geoefend met het zoeken naar behoeften achter gedrag van gesprekspartners. 

Hierna ging het gesprek over de toepassingsmogelijkheden binnen loopbaancoaching.  



Tot slot 
Na het opstarten van de kring in 2018 en de vele energie die toen is gaan zitten in kennismaking, 

afscheid nemen, weer kennismaken en bepalen wat we willen als kwaliteitskring, is het in 2019 

gelukt om steeds zeer interessante en waardevolle avonden met elkaar te hebben. De leden die de 

workshops en thema’s hebben verzorgd hebben daar steeds veel aandacht aan besteed en er is veel 

inhoudelijke kennis met elkaar gedeeld. Daarnaast wordt er veel gedeeld via de whatsapp groep. Dit 

gaat van linkjes naar interessante artikelen en bijeenkomsten, tot het elkaar wijzen op mogelijk 

interessante opdrachten. De inhoud en de frequentie van de bijeenkomsten voldoet aan de behoefte 

en we hopen in 2020 dan ook op deze voet door te kunnen gaan. We hebben er alle vertrouwen in. 

Januari 2020 

 

Chantal van der Loo 


