
 VERSLAG 2020 KWALITEITSKRING NOLOC APELDOORN 
 
In het afgelopen jaar waren er totaal 5 bijeenkomsten van de Kwaliteitskring. Door de 
uitbraak van Covid-19 in maart 2020 zijn we helaas genoodzaakt geweest om elkaar vooral 
digitaal te ontmoeten via ZOOM. Van de 5 bijeenkomsten waren er 3 digitale bijeenkomsten 
en 2 live op locatie. 
 
De samenstelling van de Kwali-Kringleden is tijdens het jaar niet gewijzigd, maar Anke van 
der Meulen heeft wel per 1 november afscheid genomen van deze Kring ivm persoonlijke 
omstandigheden. Dat betekent dat er een plek is vrijgekomen voor een nieuw Kwali-Kringlid. 
Aangezien er 2 mogelijke kandidaten op de wachtlijst staan, zal Robin Havenaar hen 
benaderen of er nog interesse is om deel te nemen in het nieuwe jaar 2021. 
 

Kringdata 2020: 
4 feb 2020 
7 apr 2020 online via Zoom 
5 jun 2020 online via Zoom 
11 sep 2020  
3 nov 2020 online via Zoom 
 

Kringleden 2020 
 
Herman Bolhuis 
Ernie van den Brink 
Renate Dijkstra (1e notulist)  
Robin Havenaar 
Lieke Kalhorn (regisseur Dropbox en uitnodigen ZOOM bijeenkomsten) 
Miranda Kroes (2e notulist) 
Anke van der Meulen 
Sonja van der Schaaf (technisch voorzitter) 
Greetje van Woudenberg 
Trees Zeilstra 
 
 

Opzet van de bijeenkomsten  
 
De bijeenkomsten hebben een vaste opzet/agenda. 
- Notulen van de vorige vergadering doornemen en aktiepunten checken 
- Evt nieuws vanuit Noloc delen 
- Rondje langs de werkvelden: ieder lid vertelt waar hij/zij actief mee bezig is  
- Specifiek onderwerp dat vooraf door de Kwalikring is bepaald 
- Rondvraag 
- Sluiting 
 

 
 



Inhoud van de bijeenkomsten 2020 
 

4 feb: Rondje Spellen 
 
Elk aanwezig KwaliKringlid heeft spellen meegenomen en deze gepresenteerd in een korte 
pitch. Dit waren:  
-Denkwijze(r)  
-Kwaliteitenspel 
-Gedragsspel (MDI Benelux) 
-Omdenken 
-Loopbaanankers 
-Talentgame 
Vervolgens het spel “ De Denkwijzer” uitgekozen om met elkaar de werking ervan te 
ervaren, waarbij een kringlid als casus fungeerde. 
 

7 april 2020  Boekbespreking / Online bijeenkomst 
 
Boek: Annet van Laar: Hoofd, hart & Buik 
Sonja heeft een toelichting over het boek gegeven. Een uitleg over dat het zeer belangrijk is 
dat het hoofd (toekomstgericht,  denken), het hart ( hier en nu, centrum, 
zintuigen/waarnemen/voelen) en de buik (handelen, doen) congruent moeten zijn om je 
goed te voelen, dus om persoonlijk goed in balans te zijn.  
Na de toelichting is er een oefening uit het boek ( pag. 39-44) met elkaar uitgevoerd. De 
oefening “ jezelf ervaren” is digitaal door Sonja begeleid en nadien zijn de ervaringen van 
een ieder met elkaar gedeeld.  

 
5 juni 2020 (her)registratie Noloc/ Casus Werkfit 
 
Uiteraard wordt er in deze tijd van Covid-19 vooral ook veel gesproken over de 
Coronamaatregelen in combinatie met onze mogelijkheden in werkuitvoering. Hoe gaan we 
er mee om? Welke opties hebben we om nog goed ons werk te doen? Hoe bevalt online 
coaching? En hoe kunnen we dit goed doen? Hoe zorgen we ervoor dat we fit blijven? etc.  
Ook is aan de orde gekomen hoe het nu precies zit met de herregistratie en wat dit betekent 
voor de Kringleden.  
en 
Sonja heeft een casus ingebracht van een traject Werkfit. Deze is middels een korte pitch 
toegelicht en vervolgens ideeën/adviezen gedeeld en besproken. 
 

11 sept 2020 Presentatie Jobcoaching 
 
Locatie: Werkbedrijf Lucrato ( het werkbedrijf van Gemeente Apeldoorn). 
Een rondleiding door het werkbedrijf met de verschillende productieafdelingen waar 
medewerkers werken met een WSW/Beschut Werk/DGR indicatie (participatiewet). 
Een presentatie door Greetje over functie van jobcoach onderstreept met 
praktijkvoorbeelden.  



Info over de gevolgde Jobcoach-opleiding en toelichting over de doelgroep met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt: Beschut Werk .   

3 november 2020 
 
Rondje zakelijk bij de kwali-kringleden met aandacht voor de dienstverlening in Coronatijd. 
Data voor bijeenkomsten in 2021 bepaald met ook de invulling hiervan vwb onderwerpen. 
We hebben de ontwikkeladviezen besproken en alle aanbieders van arbeidsmarktscan onder 
de loep genomen. Tevens de ontwikkeling Noloc mbt registratie besproken. 
 
 
 


