
KWALITEITSKRING TWENTE JAARVERSLAG 2018 
  
  

  
LEDEN KWALITEITSKRING 
  
Jacqueline Brouwer-Blok 
Lucelle Dankbaar 
Annemarie Exterkate 
Sandra Fianke 
Ronald Geesing 
Aldje van Helden 
Joke Klaas  
Hemo Oumenad            
Karin Pranger 
Alide Reerink 
René van Saane 
Judith Takens 
 

Totaal 12 leden 
  
  
  
AANTAL BIJEENKOMSTEN 2018 
  

  
5  

             
  
VERSLAG BIJEENKOMSTEN 
  

Datum Organisator(en) Onderwerp 
15-02-2018 Judith & Joke • Nieuwe privacywetgeving: iedereen heeft 

video’s over dit onderwerp door Noloc 
bekeken en voorbereid. Dit wordt besproken 
en afspraken gemaakt voor een 
vervolgbijeenkomst op 5 april voor 
geïnteresseerden.  

• Kringcoördinatorschap: door Joke en Lucelle 
overgedragen aan Alide en Aldje voor de 
duur van een jaar. 

22-03-2018 Hemo & Lucelle • Verslag Noloc Regiobijeenkomst in Zwolle. 
• Intervisie aan de hand van ingebrachte 

casus.  
• Proef kennismaking 2 nieuwe leden Sandra 

Fianke en Ronald Geesing.  
05-04-2018 Karin & René • Nieuwe privacywetgeving: inventarisatie 

over hoe ver iedereen ermee is. Informatie 
en kennis gedeeld.  

14-06-2018 Alide & Aldje • Aandacht voor overlijden lid Dianne ter 
Haar. 

• Nieuwe privacywetgeving: 2 leden hebben 
na deelname aan een bijeenkomst over de 
implementatie van de AVG hun informatie 
en tips met ons gedeeld. 

• Intervisie aan de hand van ingebrachte 
casus. Geoefend in 2 groepen en daarna 
plenair besproken. 

• Verwelkoming twee nieuwe leden Sandra 
Fianke en Ronald Geesing. 



27-09-2018 Jacqueline & Annemarie • Start met een rondje waarin we allemaal 
onze twee belangrijkste doelen voor de 
komende tijd aangeven. Waar ligt je focus? 
Meermalen komt het onderwerp 
“ontspannen ondernemen” voorbij. Hoe blijf 
je bij jezelf en hoe laat je je niet leiden door 
de druk die je voelt? Een mooi thema voor 
een bijeenkomst. 

• Wandelcoaching: Jacqueline deelt haar 
ervaringen als wandelcoach met ons als 
groep. We doen oefeningen, ervaren wat 
wandelen en buiten zijn met ons doet en we 
leren welke oefeningen we kunnen doen in 
en met de natuur. Jacqueline biedt aan om 
nog wat extra informatie hierover te mailen. 

  
  
De notulen zijn afwisselend, bij toerbeurt, door de leden gemaakt.  
Bij toerbeurt hebben 2 leden per keer een bijeenkomst inhoudelijk en organisatorisch voorbereid. 
Om de keer staat een deel van een bijeenkomst voor intervisie ingepland. 
 


