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Inleiding 
De Kwaliteitskring Arnhem bestaat sinds 2003. Het is een gemotiveerde groep professionals.  
Hun uiteenlopende interesses en specialisaties zorgen ervoor dat er steeds voldoende onderwerpen 
zijn en er ruimte is voor professionele uitwisseling en discussie. 
De afspraak in de groep is dat 80% van de bijeenkomsten wordt bijgewoond. 
 
Deelnemers 
De leden van de Kwaliteitskring bij aanvang in 2019 waren: Jef van Beckhoven, Saskia Cohen, 
Herman Ekenhorst, Hermien Auf der Haar, Marion van Hoof, Carolien Huisinga, Songül Kinran, 
Yvette Kokee, Ellen Pluimers, Caroline Steenbergen. 
 
Opzeggingen en aanmeldingen 
Marion van Hoof zegde haar deelname op. Manon Blijleven meldde zich medio 2019 aan voor onze 
kring. 
 
Locatie en financiën 
De plek van samenkomst was meestal bij op het kantoor van één van de leden. 
Over het jaar 2019 wordt de standaard vergoeding voor de Kwaliteitskringen aangevraagd bij NOLOC.  
Voor de financiële stand van zaken: zie bijlage. 
 
Bijeenkomsten 
De NOLOC Kwaliteitskring Arnhem kwam in 2019 totaal zeven keer bijeen van 19.00 tot circa 21.15 
uur, in de meeste gevallen op dinsdagavond en tweemaal op woensdagavond. 
 
 

Datum Onderwerp  
 

22-01-2019 In de eerste bijeenkomst van het jaar werden de leer- en ontwikkelwensen 
geïnventariseerd en werd op basis daarvan het jaarprogramma vastgesteld. 
 

12-03-2019 Vragen omtrent het Ontwikkeladvies 45+ werden behandeld en praktische tips 
verzameld en uitgewisseld. 
 

07-05-2019 Intervisie volgens de Balint methode aan de hand van een door Jef ingebrachte 
casus. 
 

11-06-2019 Er werd een toelichting gegeven op het Inspiratiespel, dat we vervolgens 
gezamenlijk gespeeld hebben. 
 

10-09-2019 In een rondetafelgesprek aan de hand van een artikelenreeks van Marion en 
Yvette, gepubliceerd in Loopbaanvisie, stonden onder leiding van gastspreker Rik 
Nijkamp, directeur Smart Group, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid 
centraal. 
 

23-10-2019 Boekbespreking 'De kracht van kwetsbaarheid' van Brené Brown. 
 

18-12-2019 Gezamenlijke maaltijd, waarin afscheid werd genomen van Marion, lid van het 
eerste uur, en alvast eerste ideeën over het programma voor 2020 werden 
geopperd. 
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