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In onderstaande tabel staan de deelnemers en hun aanwezigheid bij de bijeenkomsten uit 2022. 

 

Naam 19 januari 
online 

9 maart 13 april 29 juni 12 oktober 
online 

23 
november 

Heleen van Terheijden X X X X x X 

Nanda Bartels X X X X X X 

Mirjam de Klerk X X X X X X 

Sabine van de Kaa X  X X X X 

Jeroen Grul X X X X X X 
Celia van der Heiden  X X X X  

Marian Ruisch X X X  X  

Tanja Groenewegen   X    

Gerard de Winter X X X X  X 
Debby Oppenoorth - Lux x X X X  X 

       

  

Planning voor 2022, dit was tevens de notulen van onze eerste kring bijeenkomst op  

19 januari 2022: 

Datum  Voorzitter  Notulist  Onderwerp  Fysiek/teams  

19-01-2022  Heleen  Mirjam   Algemeen  Teams  

09-03-2022   Jeroen  Sabine Gerard  -Mobiliteitsteams 
in de regio door 
Jeroen  
-NT2 taalniveaus 
door Sabine  

Fysiek-Da Vinci  

13-04-2022  Marian  Gerard Sabine  Verslaving  Fysiek- De 
Rozenhof  

29-06-2022  Tanja  Debby  Intervisie   Fysiek- De 
Watertoren  

12-10-2022  Mirjam   Sabine  Intervisie   Teams  

23-11-2022  Nanda  Heleen  -Eerste en tweede 
spoor door Nanda 
en Mirjam  

Albert Schweitzer 
ziekenhuis 

 

 



 

Verslag woensdag 9 maart 2022   

Gesprekspunten:  
• Celia is nieuw bij onze kwaliteitskring en dus doen we eerst een voorstelrondje.  
• Nanda meldt dat de aanmelding bij het Noloc is voltooid en dat we nu officieel kwaliteitskring 
zijn. Nanda staat bij het Noloc geregistreerd als kringcoördinator.   
• Gerard licht het penningmeesterschap toe. We krijgen jaarlijks 250 euro van het Noloc. De 
uitgaven die wij voor de kwaliteitskring  zullen doen, zullen dermate beperkt zijn dat het niet loont 
hiervoor een aparte bankrekening te openen. Besloten wordt om de transacties via de eigen 
bankrekening van de penningmeester te laten verlopen. De penningmeester houdt een actueel 
overzicht van de inkomsten en uitgaven bij op Sharepoint.   
• Heleen meldt dat we tevens ca. 80 euro hebben ontvangen van de kwaliteitskring West-
Brabant. Zij zal dit aan Gerard overmaken.   
• De suggestie wordt gedaan om 1x per jaar een klein evenement van een of meerdere dagdelen 
voor onszelf te organiseren met bijvoorbeeld een spreker en een etentje. Dit zou bijvoorbeeld 29 
juni kunnen. Iedereen denkt over een mogelijke invulling na. Nog geen besluit genomen.  
• Wat de intervisie betreft:   

o De organisator/voorzitter van die bijeenkomst bepaalt de intervisiemethode.  
o Hij/zij bepaalt ook of we de intervisie plenair doen of in 2 groepen.   
o Het zou goed zijn om te kijken welke hercertificeringseisen er door het Noloc aan de 
intervisiemethode worden gesteld, zodat we die in onze aanpak kunnen integreren. Niet 
duidelijk wie dit uitzoekt, maar wellicht kan degene die als eerste een intervisie voorzit dit 
doen?  

• Celia meldt dat er in september ’22 een Nationale Jongeren Talentendag wordt georganiseerd 
door Kickor i.s.m. TMA.   
• Vervolgens gaan we over op het thema van de avond. Jeroen vertelt met veel enthousiasme 
over zijn werk bij het Regionale Mobiliteitsteam Kickstart, een mooi project met veel 
mogelijkheden om mensen naar duurzaam werk te begeleiden. De PPT komt op Sharepoint.   
• Het tweede agendapunt van de avond (NT2 taalniveaus) schuift door naar een volgende 
bijeenkomst vanwege de afwezigheid van Sabine. Gerard heeft de taak van notuleren van haar 
overgenomen. Sabine staat nu als notulist ingepland voor de volgende bijeenkomst.   

  
Volgende bijeenkomst: 13 april 2022, thema Verslaving bij Marian Ruisch in de Rozenhof, inloop vanaf 

17.30 uur, aanvang 18.00 uur.   
 

Verslag woensdag 13 april 2022    

Gesprekspunten:   
• Vandaag is Tanja er voor het eerst bij en zij stelt zich nog even voor. Ze geeft aan door 

persoonlijke omstandigheden nog niet Noloc gecertificeerd te zijn en deze tijd in de kwaliteitskring 
ook te benutten om te onderzoeken of het haar past.   

• Gerard geeft toelichting op het penningmeesterschap. Eerst werd verondersteld dat 
we al gebruik konden maken van de 250 euro van Noloc. Maar dat is pas vanaf 2023 omdat we 
dan dmv de notulen en het jaarverslag aan kunnen tonen dat we voldoende kwalitatief bezig zijn. 
Dit betekent dat we ons uitje op 29 juni misschien iets moeten aanpassen.   

• Heleen meldt dat we nog wel ca. 80 euro hebben ontvangen van de kwaliteitskring 
West-Brabant. Zij heeft dit aan Gerard overgemaakt.    

• Vervolgens gaan we over op het thema van de avond. Marian Ruisch deelt haar 
persoonlijke verhaal en legt daarmee de verbinding naar haar huidige werk: Ruisch coaching, 



gespecialiseerd in het coachen van verslaafden. Ze benadrukt dat het een groter probleem is dan 
in eerste instantie lijkt. Ook als de werkelijke verslaving voorbij is blijft iemand verslaafd. In 
Nederland zijn zo’n 2 miljoen verslaafden en je kunt verslaving beschouwen als een chronische 
ziekte. Het geeft aantasting op elk levensgebied en duurt lang voordat mensen weer congruent 
zijn. Zij start vaak met Wheel of Live om bespreekbaar te maken waar het allemaal knelt. Ruisch 
coaching heeft contact met klinieken, UWV en werkgevers. Ze ondersteunen bij re-integratie in 
eigen werk of ander werk. Onlangs heeft ze voor LDC een webinar gegeven, dit kun je nog 
terugzien. Het bedrijf heeft landelijke dekking en de coaches die bij haar werken zijn 
ervaringsdeskundig en HBO opgeleid. Mocht er vermoeden zijn van verslaving is het belangrijk het 
bespreekbaar te maken maar haar ervaring is ook dat er pas beweging komt als iemand helemaal 
aan de grond zit. Meer informatie op www.ruischcoaching.com  
  

• Het tweede agendapunt van de avond (NT2 taalniveaus) schuift door naar een 
volgende bijeenkomst vanwege tijdgebrek.   

   
Volgende bijeenkomst: 29 juni 2022, thema: Intervisie georganiseerd door Tanja en Debby. We komen 
dan fysiek bijeen en het idee was bij de Watertoren rond 17.30 uur. 
 

Verslag woensdag 29 juni 2022    

Heleen heeft vandaag een casus ingebracht over een probleemsituatie mbt  een coachee die de stap 
van de sociale dienst naar betaald werk wil zetten. Hoe als LB coach om te gaan met dit probleem? 
Debby en Tanja deden de voorbereidingen en kozen voor de “ Roddelmethode” als 
intervisiemethode. Een boeiende en leerzame manier vonden we allen. De inbrenger verlaat na het 
inbrengen en verhelderen van de probleemsituatie/vraag de groep, maar luistert mee vanaf de zijlijn 
met de rug naar de groep. Na de roddelfase wordt de inbrenger weer betrokken en krijgt ruimte om 
bruikbare inzichten te delen en tips mee te nemen.  
  
  
Daarna samen een hapje gegeten voor de verbinding en ter ontspanning van de groep.  
De vakantie kan beginnen, na een vruchtbaar eerste half jaar van deze kwaliteitskring.  
De samenwerking is inspirerend, ontspannen en  regionaal merkbaar, we weten elkaar te vinden.  
  
  
  

Verslag woensdag 12 oktober 2022    

 
Intervisie inbreng door Nanda Bartels. We hebben hiervoor de roddelmethode gebruikt.  
Hieruit kwam dat  je toch vaak af kunt gaan op je gevoel en vertrouwen kunt hebben in je kennis bij 
de keuze om een traject te starten. Een loopbaantraject kan stimulerend werken in het 
reintegratieproces omdat het positiviteit brengt waarbij je inzoomt op de successen van iemand. 
Perspectief kan helend werken.  
Voorstel vanuit Heleen om met elkaar een boek  te gaan lezen en dit tijdens een van onze 
bijeenkomsten te bespreken. Het boek wordt De fontein van  Els van Stein. Dit is ook gedeeld in de 
app. Er moet nog afgesproken gaan worden wanneer we het gaan bespreken.  
Enkele aanraders om te bekijken op de Noloc site zijn:  
- Rouw en verlies  
- Ga Hosselen  
- Focussen  
 
 

http://www.ruischcoaching/


 Verslag woensdag 23 november 2022  
 
We hebben een verzoek gehad van Eric Beele, Noloc lid woonachtig in Dordrecht om deel te nemen 
aan deze kwaliteitskring.  
Dat is prima, Debby geeft het door dat hij contact op kan nemen met Nanda of Heleen.  
  
Nanda is volop bezig met de recertificering en inmiddels weten we dat dit helemaal is gelukt. Fijn. Op 
tijd beginnen is nu de ervaring, ook hoe het werkt in DVN tijdig doornemen. De handleiding voor 
recertificering en het beroepsprofiel zijn leidend voor de beoordeling.  
Debby is door haar coachees opgegeven voor loopbaancoach van het jaar, zij moet nu een pitch doen 
in de volgende ronde. Een mooi compliment. Succes.  
  
Mirjam en Nanda geven aan de hand van casuïstiek uitleg over verzuim-en loopbaanbegeleiding in 
het eerste en tweede spoor.  
Het blijkt, met de vele wettelijke regels, vaak een uitdaging om deze, vaak kwetsbare groep, 
medewerkers de juiste ondersteuning te bieden. Het vraagt creativiteit en geduld. Maar als het dan 
lukt om een goede match te maken dan geeft het hen veel tevredenheid in het werk. Er worden 
verschillende voorbeelden besproken. Er werden veel vragen gesteld, voor een aantal onder ons nog 
niet zo bekend gezien hun functie.  
  
  
Alle informatie, gepresenteerd met een powerpoint , komt in onze map te staan. Al met al was het 
een leerzame, nuttige avond van 18 u tot 20.30 u.  
  
Afgesproken is dat Sabine een opzet maakt voor de jaarplanning van 2023.  

  
  
 

 

 

 


