
 
 

 
 

Kwaliteitskring Quality Time Amersfoort e/o 
___________________________________________________________________ 

Jaarverslag 2019 
 

Algemeen 
2019, het dertiende jaar van de Kwaliteitskring Amersfoort e.o. Onze doelstelling 

van Quality Time is, net als voorgaande jaren elkaar voedend ontmoeten 
inspireren en geïnspireerd worden, in informele sfeer werken aan ieders 
professionaliteit. Ieder lid voelt zich mede verantwoordelijk voor de voortgang, 

groei en invulling van de Kwaliteitskring.  
 

Locatie 
We hebben gebruik gemaakt van huisruimtes/praktijkruimtes van leden voor 
onze bijeenkomsten.  

 
Frequentie 

Quality Time is vijf keer bij elkaar gekomen in 2019. 
 
Buiten deze bijeenkomsten om attenderen we elkaar regelmatig op interessante 

informatie, gaan we naar bijeenkomsten die ons vak raken en delen we hierover 
met elkaar en ondersteunen we elkaar bij operationele vraagstukken.  

 
Regionaal Coördinatoren overleg 
Er zijn dit jaar geen regionaal kringcoördinatoren overleggen geweest, waaraan 

is deelgenomen. In plaats daarvan is er op 9 oktober een Inspiratiedag geweest 
voor actieve Noloc leden om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s voor het 

jaarplan van 2020.  
 
Aantal leden en het verloop 

In 2019 zijn we gestart met 10 leden en we eindigen met 12. Twee nieuwe leden 
zijn gedurende het jaar toegetreden tot onze kring. Anne-Marie Gerritsen is 

vanaf 27 juni van dit jaar ingestapt. Carmen Bogaardt is op 26 september als 
gast aanwezig, en sluit daarna aan bij onze kring.  
 

Financiën 
De vergoeding vanuit NOLOC van €250,- is nog niet ontvangen, omdat het 

jaarverslag over 2018 nog niet was ingeleverd. Inmiddels is dat wel het geval 
(Carla Huppelschoten heeft dit verslag bij Noloc ingediend op 7 december 2019). 
 

  



Activiteiten in 2019 

 
Bijeenkomsten: 

 
5 februari: Duurzame inzetbaarheid 
Sonja, een van onze leden volgt op dit moment een opleiding voor adviseur 

Duurzame inzetbaarheid bij Factor Vijf. Ze deelt met haar op deze avond haar 
ervaringen en kennis hierover.  

 
Aanwezig: Petra W, Annerie, Eef, Carolien, Carla, Anke, Sonja  
(Afwezig: Marjan, Rianne, Danielle) 

 
3 april: Zangworkshop  

In Houten zijn we te gast bij Mariejan van Oort. Ze heeft voor ons een mooie 
zangworkshop samengesteld. Ze vertelt over het gebruik van je stem en we 
doen diverse leuke zangoefeningen, in duo’s en met de groep. Een waardevolle 

avond om nog bewuster te worden van de inzet van eigen stem als instrument. 
 

Aanwezig: Marjan, Petra W, Annerie, Eef, Carolien, Carla, Anke, Sonja, Danielle, 
Rianne 

 
27 juni: bijpraten, afstemmen en kennismaking nieuw lid  
Een bijeenkomst om weer even te horen waar iedereen mee bezig is en kennis te 

maken met ons nieuwe lid Anne-Marie. 
 

Aanwezig: Anke, Carla, Danielle, Annerie, Sonja, en Anne-Marie (Afwezig: 
Carolien, Marjan, Annerie, Rianne, Petra W, Sonja) 
 

26 september: Beroepeninstrumenten 
We wisselen uit welke instrumenten we gebruiken om met kandidaten zicht te 

krijgen op beroepsmogelijkheden. Leuk om de instrumenten maar vooral ook de 
gebruiksmogelijkheden uit te wisselen.  
 

Aanwezig: Anke, Eef, Danielle, Anne-Marie, Rianne en gast: Carmen Bogaardt, 
(Afwezig: Annerie, Petra W, Carla, Carolien, Marjan, Sonja) 

 
27 november: ervaringen met ontwikkeladvies 
We delen onze ervaringen met het ontwikkeladvies en kijken naar de toekomst. 

We noemen dat er mogelijk nog andere subsidiemogelijkheden zijn, iets om 
scherp op te blijven en de delen met elkaar. Verder wisselen we deze avond een 

aantal ervaringen uit met Noloc bijeenkomsten en rondom het congres.  
 
Aanwezig: Anke, Eef, Danielle, Anne-Marie, Rianne, Carmen (die in de tussentijd 

is toegetreden), Annerie, Sonja (afwezig: Carla, Carolien, Marjan, Petra W).  
 

Vooruitblik 2020 
Begin van het jaar zullen wederom inventariseren waar de behoefte ligt van de 
leden en wat wij zelf kunnen inbrengen (eigen ontwikkelingen zijn volop 

gaande). Voorlopig maken we even een pas op de plaats met het toelaten van 
nieuwe leden.  

 
  



Kringleden in 2019 

Halverwege 2019 heeft Carla Huppelschoten het coördinatorschap van de kring 
doorgegeven aan Eef Huiser.  

 
Leden in 2019: Eef Huiser (kringcoördinator), Carla Huppelschoten, Annerie de 
Lange, Petra Westers, Rianne Matze, Sonja van Hoof, Marjan de Keijzer, Danielle 

Beeker, Anke koster, Caroline Harder, Anne-Marie Gerritsen, Carmen Bogaardt. 
 
 

Amersfoort, december 2019 


