
Jaarverslag 2021 Kwaliteitskring Leiderdorp  
 
Algemeen: 
De kring bestaat uit 10 leden uit Noord- en Zuid-Holland. We hebben elk jaar meerdere lange 
bijeenkomsten. We starten elk jaar met een bijeenkomst die in het teken staat van terugblikken en 
vooruitkijken. Daarnaast organiseren we elke bijeenkomst een workshop of themabijeenkomst. We 
zijn een zeer actieve en betrokken intervisiegroep met een levendige groepsapp waarin we veel 
delen.  
  
Locatie 
Normaal gesproken wisselen we de locaties af maar door Corona hebben we de bijeenkomsten 
vooral online gedaan.     
 
21 januari 2021  
Traditioneel starten we aan het begin van het jaar met een terugblik en het delen van onze doelen 
voor het nieuwe jaar. Dat doen we aan de hand van 10 vragen:  

• Wat ging goed  
• Wat heb je geleerd  
• Waar ben je beter in geworden  
• Op welke gebieden had je je voorgenomen verder te ontwikkelen, wat niet is gelukt  
• Waar word je blij van  
• Wat neem je mee uit 2020  
• Wat ga je minder doen in 2021  
• Waar wil je dat 2021 over gaat  
• Waar wil je je tijd, energie en aandacht aan besteden in 2021  
• Wat wil je leren in 2021  

Wij vinden dit een hele mooie manier om het jaar te starten, het levert mooie en soms ook 
aangrijpende gesprekken op die vaak ook weer inspiratie geven voor de agenda van dit jaar.  
 
8 maart 2021 
Omdat we weer in een lockdown zitten, is deze sessie weer online. Het thema is online coaching 
omdat dat toch als lastig wordt ervaren. We bespreken teamsessies: hoe krijg je informatie naar 
boven, hoe gaat het werken in kleine groepen d.m.v. break out-sessies en welke interventies kunnen 
worden gedaan als de energie daalt. Als het gaat om individuele coaching, hebben we het vooral 
over het bereiken van coachees als er sprake is van veel emotie, verbale en non-verbale 
communicatie, het doen van loopbaanspellen. Welke instrumenten zet je op welke manier in tijdens 
online coachen.   
 
12 juli 2021 
Juliette heeft een workshop gegeven over ongewenst gedrag op de werkvloer zoals pesten, 
discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie etc. Ook zijn er cijfers gedeeld van wat het landelijk 
percentage is. Hoe vaak komt het voor in Nederland? Vanuit hier zijn we ingegaan op de 
verplichtingen van de werkgever op dit gebied. Helaas is het zo dat werkgevers niet verplicht zijn een 
Vertrouwenspersoon aan te stellen. Wel zijn ze verplicht beleid te voeren om PSA (Psycho sociale 
arbeidsbelasting) te voorkomen. De gevolgen van ongewenst gedrag op de werkvloer kunnen groot 
zijn. Mensen kunnen last krijgen van PTSS, burn-out etc. Voor ons loopbaancoaches is het goed om te 
weten wat de impact kan zijn. Doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon en indien nodig naar een 
meer gespecialiseerd hulpverlener. Ook wordt ingegaan op de rol is van de leidinggevende en de 
vertrouwenspersoon.  
 
 
 



28 september 2021 
In deze eindfase van Corona en de polarisatie die we in de maatschappij merken, gaat deze  
themasessie over Emoties &Verbinding.  
Aan de hand van het model van Kubler Ross – de rouwverwerkingscurve, hebben we de diverse  
stappen doorlopen en bij onszelf getoetst hoe dat zich heeft geuit in tijden van corona.  
Gestart met te noteren wat je hebt gemist in tijden van corona/ waar heb je afscheid van moeten 
nemen. En welk gevoel overheerst hierbij. Kubler Ross onderscheid in deze curve de verschillende 
fases. Deze curve is ook heel nuttig in gesprek met onze cliënten als het gaat over rouwen en verlies.  
 
29 november 2021 
Vandaag hebben we een workshop over IEMT. IEMT is een krachtige methode om chronisch 
vervelende gevoelens en/of een negatief zelfbeeld te neutraliseren, te verlichten en/of ten positieve 
te veranderen. Mensen met hoog-gevoelige persoonlijkheidskenmerken (HSP), PTSS-, stress/burn-
outklachten of trauma kunnen ook gebaad zijn bij deze vaak korte, maar krachtige aanpak. Soms is 1 
sessie al voldoende, bij complexere situaties zijn meerdere sessie nodig. 
IEMT werkt met oogbewegingen terwijl aan een herinnering gedacht wordt waar het chronisch 
vervelende gevoel of negatief zelfbeeld in naar voren komt. Er hoeven geen herinneringen 
besproken, geanalyseerd of tot in detail uitgewerkt te worden tijdens de sessie. IEMT werkt zelfs als 
er geen herinnering is die bij het gevoel past. Het brein weet wat het moet doen en welke 
herinneringen er allemaal horen bij het chronisch vervelende gevoel of zelfbeeld. De oogbewegingen 
en het stretchen van het kijkveld maken dat de neuroplasticiteit van het brein benut wordt: er komt 
weer ruimte voor ruimer kijken, oplossingen bedenken en relativeren. De vervelende herinneringen 
worden in het brein ergens anders gerepresenteerd zo blijkt uit onderzoek. Hierdoor kunnen deze 
herinneringen in het ‘’archief, niet meer nodig’’ en is de toegang tot een actief vervelend herinnering 
verdwenen. De herinnering is er meestal nog wel, maar zonder lading. 
 
Samenvattend was het een turbulent en onrustig jaar. Ieder van ons ging op een andere manier om 
met Corona. Gelukkig zijn we altijd in staat geweest om elkaar de ruimte te geven en te leren van 
ieders ervaringen en proces. Het heeft ons veel geleerd, ons teamgevoel veranderd en gemaakt dat 
we de diepere laag nog verder willen verkennen.  
 
 
 


