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Jaarverslag kwaliteitskring 2018, NOLOC regio Flevoland 

 
De kwaliteitskring regio Flevoland is in 2018 vijf keer bij elkaar geweest. De 

samenstelling van de kring is vrij constant.  
 
De deelnemers:  Esther Stehouwer, Lieke den Biggelaar, , Mariët Heestermans, 

Jeanette Seesing, Reina Janssen,  Anneke van Dijck,  Petra Bernhard, Trudy 
Magnus, Corrie Rottiné-Koning. Corrie Rottiné-Koning was coördinator ook dit 

jaar en heeft dit verslag opgesteld.  
 
We zijn bijeen gekomen op: 21 februari, 4 april, 23 mei, 26 september en 21 

november.  De bijeenkomsten werden wisselend goed bezocht.  

 
Het doel van onze kwaliteitskring is om in een informele sfeer gezamenlijk te 
werken aan ieders professionaliteit.  
De thema's van de kwaliteitskring worden jaarlijks door ons zelf bepaald. Dit kan 
onder meer gaan over vakinhoudelijke ontwikkelingen, specialisaties en 
stromingen, attitude van de loopbaanprofessional, methodisch handelen, 

visieontwikkeling, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De vorm van uitwisseling 
is vrij. Deze kan variëren van workshops door deelnemers, casuïstiek en 

intervisie tot tips over opleidingen en symposia, boekbesprekingen 
of methodiekontwikkeling. 
 

We vinden een ontspannen sfeer, waarbij we delen en respectvol zijn en 
vertrouwen hebben in elkaar, erg belangrijk. We komen gemiddeld vijf keer per 

jaar bij elkaar. 
 
Voorzitter:  regelt bijeenkomst logistiek met agenda. 

 
Notulist : regelt dat er binnen 14 dagen een verslag is gestuurd naar alle 

deelnemers met vastgelegde afspraken 
 

De inhoud: wordt door een derde verzorgt om het zogenaamde Multi-tasken 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
 

Coördinator: maakt jaarverslag Noloc, beheert financiën en vergoeding Noloc.    
Bezoekt relevante bijeenkomsten Noloc.  
 

 

Onderstaand doe ik inhoudelijk verslag van de bijeenkoms2018ten. 

 
 1e bijeenkomst 21 februari 2018:  

Datum:  21 februari 2018 
Aanwezig:  Esther, Corrie, Mariët, Reina, Trudy, Petra  
Afwezig:  Jeannette, Anneke, Lieke  

Locatie:  Lemmer  
Voorzitter:  Esther 

Notulist:  Petra  
Agenda: spel ‘Blikverruimer’ van Esther Stehouwer  
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Allereerst een speciaal welkom aan Trudy Mangnus. Trudy werkt als 

personeelsadviseur via de Werkstudio bij Groenvries en wil haar werkzaamheden 

verder uitbreiden op het gebied van coaching.  

 

Esther vertelt hierna meer over haar eigen ontwikkelde spel, de blikverruimer. 

Dit spel speel je met circa 6 deelnemers (vaak een team) en duurt circa 4 uur. Je 

kunt het spel in zetten op het moment dat een team vastloopt en dat zaken 

dienen te worden verhelderd, maar ook bij loopbaanontwikkeling en coaching 

trajecten. In het spel benoem je je eigen ‘thema’s’ en wordt je eigen beeld 

aangevuld met beelden die anderen van je hebben.  

 

Esther heeft een goede uitleg opgesteld, die is mee gestuurd als bijlage. Hiervan 

vind je onder andere de 6 verschillende en verrassende manieren van 

intervisietechnieken, waaronder roddelen en warm/koud.  

 

Wij hebben zelf het spel gespeeld door eigen persoonlijke thema’s te formuleren 

en prikkelende vragen en reacties daarop te ontvangen. We hebben het spel 

ervaren als verhelderend en verrassend en Esther was een prettige spelleider.  

 

We hebben tenslotte de data geprikt voor 2018 en ideeën geopperd voor de 

invulling van onze bijeenkomsten. Deze zijn inmiddels rond gemaild door Corrie. 

 
2e bijeenkomst 4 april 2018:  

Datum:  woensdag 4 april 2018, 9.30 – 12.00 uur  

Aanwezig:  Mariet Heestermans, Reina Janssen, Anneke van Dijck, Corrie 
Rottine, 

  Jeanette Seesing en Trudy Mangnus 
Afwezig:  Lieke den Biggelaar, Petra Bernhard en Esther Stehouwer 
Locatie:  Speenkruid 18, Zeewolde (Reina) 

Voorzitter:  Corrie Rottine 
Notulist:  Trudy Mangnus 

Agenda: Interactieve lezing door Reina, gekoppeld aan haar boek ‘Spring’.  
 

 

Na de opening worden de notulen van de bijeenkomst op 21 februari 2018 
goedgekeurd en vastgesteld. Door Corrie zijn de notulen van het regio-overleg 
coördinatoren kwaliteitskringen Noloc Noord ter kennisneming aan een ieder 

verzonden.  Verder wordt een ieder erop geattendeerd de website van Noloc 
goed te volgen in het kader van nieuwe informatie en regelingen.  

 
Een bijpraatrondje brengt naar voren dat er behoefte is aan inspiratie. Er wordt 
een interessante workshop genoemd (https://nl.linkedin.com/pulse/wil-jij-leren-

coachen-met-hart-en-ziel-wilma-arts) en de spellen van Gerrickens worden 
genoemd (https://www.kwaliteitenspel.nl/nl ) m.n. het inspiratiespel.  

 

https://nl.linkedin.com/pulse/wil-jij-leren-coachen-met-hart-en-ziel-wilma-arts
https://nl.linkedin.com/pulse/wil-jij-leren-coachen-met-hart-en-ziel-wilma-arts
https://www.kwaliteitenspel.nl/nl
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Jeannette vertelt dat zij een nieuw project is gestart voor de duur van een jaar 

als loopbaancoach bij OOMP (https://www.oomt.nl ). Corrie heeft zich aangemeld 
voor ontwikkelsubsidie via het Noloc profiel. Reina is bezig met de promotie voor 

haar interactieve sessie ‘ Werken in verbinding met jezelf’ 
(https://www.janssencoaching.nl/presentatie ) in combinatie met het boek 
‘Spring’ wat zij heeft uitgebracht. Ook biedt zij via Noloc bijeenkomsten aan ‘ 

Kantelen in je werk’ (https://www.noloc.nl/zoeken?queryString=reina ).  
 

In de interactieve sessie ‘Werken in verbinding met jezelf’ zegt Reina het 
volgende hierover:  

Je bent gelukkiger in je werk, als je vanuit je hart werkt. Als je werk doet wat er 
voor jou toe doet. Je werkt dan in verbinding met jezelf. Dit vraagt dat je veel 

meer en veel meer bewust bezig bent met jij. Wie ben je? Waar word je warm 
van, gaat je hart sneller van kloppen, doet je de tijd vergeten? Waar draait het 

voor jou om in werk? Waar moet een werkomgeving aan voldoen, wil jij tot je 
recht komen? 

Weet je dit, ken je jezelf, en stuur je hier bewust op voor jezelf? Stel je jezelf 
doelen hierin? Jezelf willen leren kennen en toe groeien naar gelukkig werken is 

ook gewoon hard werken! 

Hoe werk je hier nu aan in het dagelijks leven? Hoe maak je dit nu praktisch? 

In deze interactieve sessie zijn we hiermee aan de slag gegaan. Reina heeft 7 
tips met ons gedeeld, die bijdragen aan je groei naar meer gelukkig werken. 
Deze betrek je op jezelf, waarbij je een aantal reflectie-oefeningen doet en 

ontdekt waar je werk te doen hebt. 

Het is een levendige sessie, waarbij het persoonlijk verhaal van Reina je 
uitnodigt om ook jouw verhaal te doen. 

Het resultaat van deze sessie met de 7 tips die je kunt toepassen in je eigen 
leven, brengen je een stap verder op je groeipad naar werken in verbinding met 

jezelf.  

 

De 7 tips zijn: 

1. Ken je kwaliteiten en benut deze in je werk; 

2. Wat geeft je energie? 

3. Zorg dat plezier onderdeel uitmaakt van je werk; 

4. Weet welke waarden voor jou belangrijk zijn; 

5. Blijf je persoonlijk ontwikkelen; 

6. Reflecteer; 

7. Stel doelen! 

We hebben tijdens de sessie een interactieve verkenning gedaan op de tips, om 
beeld te krijgen waar het ‘knelt’ of ‘schuurt’ en aan het eind van de sessie 

werden we aangemoedigd om tenminste 1 tip toe te passen in je leven.  

https://www.oomt.nl/
https://www.janssencoaching.nl/presentatie
https://www.noloc.nl/zoeken?queryString=reina
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De aanwezigen vonden het een heel overtuigend, eigen, persoonlijk verhaal met 

missie, danken Reina voor haar presentatie en wensen haar veel succes toe.   

 

De volgende bijeenkomst is gepland op 23 mei in Amersfoort. Anneke is 
voorzitter en Jeannette notulist. De voorkeur gaat uit naar een buitenactiviteit. 
Anneke zal iemand benaderen over mogelijkheden voor Aikido. Jeannette 

informeert naar improvisatietheater.  Beide dames hebben hierover contact 
samen en komen terug met een voorstel. 

Verder wordt voor een van de volgende bijeenkomsten voorgesteld om een spel 

van Gerrickens te spelen, zoals het inspiratiespel.  

Allen heel hartelijk dank voor jullie inbreng deze morgen in Zeewolde en tot 23 

mei!  

 

3e bijeenkomst 23 mei 2018:  

Datum:  23 mei 2018 

Aanwezig:  Andre Swinkels, Ester, Corry, Petra, Trudy, Peter, Reina, Marriet,   
Jeanette 

Afwezig:  Lieke  

Locatie:  Amersfoort 
Voorzitter:  Anneke 

Notulist:  Jeanette 
Agenda: Aikido workshop Kiworks  
 

 

Vandaag hebben we een workshop gehad van Peter Hoogeveen van Kiworks. 

Middels trainingen en workshops maakt Peter professionals bewust  van hun 
werkelijke kracht en leert hij hen hoe te werken vanuit een mindset waarbij 
iedereen wint. 

Hij werkt hierbij vanuit de aikido principes en gebruikt dit als spiegel en 
metafoor.  

Hoe dat werkt, wat het effect is en kan zijn wordt ons door Peter in hoog tempo 
uitgelegd en we mogen het middels diverse oefeningen ervaren.  

Meebewegen, stevig staan (of niet), meer kunnen dan we zelf denken. We 
ervaren het allemaal.  
Een bijzondere ochtend. 
 

 

4e bijeenkomst 26 september 2018  

Datum:  26 september  2018 

Aanwezig:  Esther, Corrie, Mariët, Reina, Trudy, Petra  
Afwezig:  Jeannette, Anneke, Lieke  
Locatie:  Emmeloord 

Voorzitter:  Mariet 
Notulist:  Corrie 

Agenda: Neem een boek mee dat jou heeft geïnspireerd  
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Eerste half uur wordt ruim gebruikt met een rondje bijpraten. Fijn om de 

nieuwtjes en inzichten in een persoonlijke sfeer te delen en van elkaar te leren.  

 

Mariet stelt als voorzitter bij agendapunt boek bespreken  de vraag  “waarom 

sprak het je aan”. 

Iedere deelnemer heeft 1 of meerdere boeken meegenomen. 

 

Bijgevoegd document met boekenselectie en aanvulling van de lezer. 

Een inspirerende bijeenkomst waar geleerd en gelachen werd, zeker voor 

herhaling vatbaar. 

 

21 november de laatste bijeenkomst van dit jaar. Esther is de voorzitter en Reina 

verzorgt de notulen. 

Mogelijke invulling iets met opstellingen Esther zal onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn en ons tijdig informeren en waar nodig info of hulp vragen. 

Locatie is nog onbekend, er is een voorkeur uitgesproken om elkaar ergens 

halverwege te treffen.  

Corrie vraagt aan de deelnemers om na te denken over het overnemen van het 

coördinatorschap de taken staan omschreven in Kwaliteitskring Flevoland 

document en roulatieschema. Wordt ook bijgevoegd. 

 

  

5e bijeenkomst 21 november  2018: 

Datum:  21-11-2018 
Aanwezig:  Esther, Corrie, Mariët, Trudy, Petra  

Afwezig:  Jeannette, Anneke, Lieke, Reina 
Locatie:  Lemmer  
Voorzitter:  Esther 

Notulist:  Petra  
Agenda: Workshop opstellingen 

 

 

Alvorens te starten met de workshop hebben we even bij gepraat en gesproken 

over het coördinatorschap. Corrie wil graag het stokje doorgeven. Esther biedt 

aan het coördinatorschap op te pakken voor 2019. Iedereen is hiermee akkoord. 

We stellen voor om de volgende keer verder te praten t.a.v. (het aantal) leden, 

opkomst, locaties en tijden. Dit moeten we doen wanneer zo veel mogelijk leden 

aanwezig zijn. Corrie draagt het stokje binnenkort over aan Esther. Zij zal dan 

een voorstel rond mailen voor een nieuwe datum in 2019.  

 

Vandaag was Boudewijn Lemstra van Latitude opleiding en advies te gast 

(https://latitudeopleidingen.nl/). Hij verzorgt opleidingen en workshops op het 

gebied van familie- en organisatieopstellingen.  

 

https://latitudeopleidingen.nl/
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Opstellingen zijn het meest bekende instrument van systemisch werken, een 

oplossingsgerichte methode, ontwikkeld door de Duitse psychoanalyticus  Bert 

Hellinger. Hij gaat ervan uit dat ons leven zich afspeelt in systemen: je wordt 

geboren in een gezin (gezinssysteem) dat is onderdeel van een familie 

(familiesysteem) en werkt in een bedrijf (organisatiesysteem). Hij ontdekte dat 

‘gebeurtenissen in zo’n systeem gevolgen kunnen hebben voor de latere leden 

van het systeem’. Als er dus ooit iets is gebeurd, of dat nou vier jaar of vier 

generaties geleden is, en dat is niet goed opgelost, kan dat blijven spelen. 

Iemand in het huidige systeem kan er last van hebben, zonder zich te beseffen 

wat de oorzaak is.  

 

In de meegestuurde bijlagen vinden jullie meer achtergrondinformatie, 

aanvullende informatie m.b.t. loopbaanopstellingen en een literatuuroverzicht. 

 

Tijdens de workshop hebben we enkele oefeningen gedaan in tweetallen: het 

blijkt dat het ervaren van een opstelling de beste manier is. Wat voel je als je 

rechts, links, voor of achter een ander staat en hoe voelt dat weer anders bij een 

ander kwaliteitskring-lid. Ook geeft Boudewijn veel voorbeelden, bijvoorbeeld 

van een organisatieopstelling bij een afdeling met een hoog ziekteverzuim, maar 

ook van de effecten van de tafelschikking thuis. Mariet brengt een casus in 

m.b.t. een bedrijf met ‘groeipijn’. Mariet doet niet actief mee, maar aanschouwt. 

Dit is gebruikelijk tijdens een opstelling (de situatie wordt opgesteld, niet de 

persoon).  Zij kiest Trudy om haar te vertegenwoordigen en kiest Esther om het 

bedrijf te vertegenwoordigen. Boudewijn begeleid het proces. Zij worden beide 

op verschillende plekken in de ruimte geplaatst en hen wordt gevraagd hoe zij dit 

ervaren/voelen. Er ontstaat uiteindelijk een opstelling die het beste voelt voor 

beide, wat heel mooi leidt tot een paar zeer waardevolle inzichten.  

 

 

 


