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Jaarverslag 2022 Noloc kwaliteitskring Apeldoorn–2 

Onderwerpen: 
1. Inleiding 

2. Deelnemers kwaliteitkring 
3. Locatie 
4. De bijeenkomsten/onderwerpen 

5. Plannen voor vervolg seizoen 2023 
6. Financiën 

7. Tot slot 
 

1. Inleiding 

Dit is ‘Jaarverslag’ van kwaliteitskring Apeldoorn-2. Het beslaat de periode 2022. 
Gedurende deze periode wordt in de loop van het jaar niet meer voldaan aan het 

minimumaantal van 8 vaste leden. Dit heeft te maken met corona. Als we namelijk 
live bij elkaar kunnen komen, moeten we nog steeds afstand houden. Zodra we 

weer meer mogen en kunnen zullen we onze kring uitbreiden.  
 

2. Deelnemers kwaliteitkring  

 

 
De verdeling ZZP en loondienst is ongeveer fifty/fifty. 

We kiezen ervoor om niet actief in te zetten op uitbreiding, maar als er een verzoek 
naar ons toekomt zal bekeken worden of er o.a. qua locatie ruimte is. Ook als een lid 

de groep verlaat zoeken we aanvulling. 
 

3. Locatie 

De kwaliteitskring komt bijeen op de werklocatie van één van de leden. 
 

4. De bijeenkomsten/onderwerpen seizoen 2022 

We komen 5x per jaar bij elkaar in de maanden januari, maart, mei, augustus 
november. De ochtend verloopt gestructureerd. Er wordt gestart met een rondje 

‘ontwikkelingen (Noloc), werk en persoonlijk’, waarna er gemiddeld 1,5 uur aan het 
onderwerp van de ochtend besteed wordt. Na afloop is er ruimte om na/bij te 

praten. Inge van Erkel heeft in 2022 de rol van voorzitter/procesbegeleider. Als zij er 
niet is wordt dor overgenomen door een van de anderen. Daarnaast verzorgt één 

van de deelnemers de inhoudelijke invulling van de avond. Na elke bijeenkomst 
wordt een stukje geschreven over het thema. 

Eline Becker – Hoff,  
Inge van Erkel,  

Rachel Heppenhuis  
Sandra Jaspers 

Mirjam Visser 
Lisette Visser  

Karin Bokhorst  
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# Verslag 18 januari  

Rondje langs de velden. 
Voorstel is om in plaats van de avond onze kring op de ochtend te houden. 

Iedereen checkt z’n agenda en dan gaan we verplaatsen. Onderwerpen voor op 
de agenda voor de volgende keren:  
• systemisch werken (Karin, Mirjam?) 

• tools/ oefeningen inbrengen laag opleiden, hiervoor moeten we live met elkaar 
aanwezig zijn (iedereen) 

• wandelcoaching. Hoe zet je het in? (Sandra, Karin en anderen die het toepassen) 
• Opleidingen (interesses/ aanbevelingen) denk aan systemisch werken, autisme 
coaching..tips) (iedereen) 

 
We besteden bijeenkomst aan: 

• Intervisie  

• Ervaringen gedeeld op de werkvloer, thema’s, methodieken doorgenomen. 

• Gesproken over het boek Fontein, kent iedereen dit? Wat staat er in? 

Systemisch werken uitgelegd op hoofdlijnen. Hierdoor is interesse gewekt en 
willen we dit als thema gaan bespreken. 

• Wandelcoaching besproken 2 oefeningen uitgelegd en ervaringen gedeeld, 

afgesproken dat we dit een keer als thema verder gaan uitdiepen. 

  
# Verslag 23 maart  

Afgesproken bij Het Loo. Karin en Sandra ‘loodsen’ ons door het park. 
Aanbod komen: 
- Met wie doe je dit? Denk ook aan je persoonlijke veiligheid. 

- Wanneer: na in elk geval een live ontmoeting 
- Wat: per keer een thema, bijv groei en bloei 

- Voorbereiding: meestal geen 
- Voorbeeldoefeningen; 

o Landingsoefening 

o Logische nivo’s in de vorm van boomschalen (1-10) 
▪ Waar ben je nu 

▪ Waar wil je zijn 
▪ Wat heb je nodig 

▪ Wat heb je al gedaan 
o Mindfull wandelen in de stilte: 

▪ Waar focus je op (geluid, zien, geur….) 

o Wandelen met gesloten ogen 
▪ Wat neem je waar 

o 7 sprong (of ander getal) 
▪ Waar wil je heen 

▪ Waar staat dit voor 
▪ Wat als je een andere weg kiest 

o Zoek een boom uit 

▪ Wat betekent die boom 
▪ Waarom deze boom 

▪ Wat betekent dit voor jou 
▪ Hoe kenmerkt zich dat 

▪ Hoe ben je geworteld 
▪ LSD 
▪ Foto als anker meenemen 
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o Voor teamcoaching kun je werken met groepen bomen 

o De cirkel: kies 3-4 items uit onderweg. 
▪ Teken cirkel (iedere deelnemer een vak) 

▪ Leg je items in de cirkel 
▪ Waar staat ieder item voor 

▪ Wat zegt dit over jouw kwaliteiten 
 
Let op lengte wandeling en de tijd. Reken ongeveer 1-1,5 uur bij individuele 

wandeling 
 

Volgende keren: Karin zet een datumprikker uit. 
 
# Verslag 25 mei 

Als inleiding eerst bijgepraat en een rondje langs de velden gedaan. Wat speelt er 
bij iedereen, hoe gaat het met iedereen.  

  
Deze bijeenkomst gebruikt voor intervisie. Mooie plek om met elkaar te doen zeker in 

het kader van (re)certificering)..  

• Sandra heeft een casus ingebracht en  

• Vervolgens hebben we gebruik gemaakt van de roddelmethode. 

• Sandra werkt haar casus verder uit aan de hand van de opgedane adviezen, 

tips en inzichten voor haar portfolio. 
 

# Verslag 31 augustus 
Mirjam vertelt dat ze de kwaliteitskring gaat verlaten. Ze moet keuzes maken. 
Iedereen begrijpt dit en wenst haar veel succes toe en bedankt voor haar bijdrage 

in de groep. 
Vraag: 

Hoe nu verder met de kwaliteitskring? Nieuwe mensen erbij? Actief werven? 
Samengaan met andere groep? Dit is een punt voor de komende tijd.  

 
Deze ochtend besteden we aan thema: Werkvormen Lager opgeleiden: 
1. Tekenen: Meer betekenen, vraag of probleem visueel maken 

2. Vision/moodboard of wapenschild maken met “jouw verhaal” 
3. Op welk dier lijk jij? 

4. Verdekte opstelling – keuzes maken 
5. Loopbaanspel 

6. Coachkaarten 
7. Associatiekaarten 
8. Schaalvragen 

9. Zelfportret 
 

Volgende bijeenkomst woensdag 9 november van 09.00 – 11.30 uur 
Onderwerpen voor volgende keer: 
- Rouleren voorzitterschap 

- Hoe verder met de kwaliteitskring? 
- Wat doen we met budget? Spreker (Adriaan Hogendijk, over autisme) of dingen 

aanschaffen? 
- “live” kernkwadranten doen 

 
 
# Verslag 9 november 
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Noloc certificering: 

Inge neemt ons mee in het certificeringsproces. Punten die van belang zijn: 
- Leesbaarheid 

- Methoden en theorieën 
- PE punten 

- Reflectieverslagen 
 
Roulatie voorzitter: 

Vanaf 2023 neemt Sandra het stokje over van Inge.  
 

Nieuwe data 2023: 
Karin doet een voorstel via de dataplanner online. Ze gaat kijken naar de woensdag 
en vrijdagochtend van 8.30 – 11.00 uur 

Maanden: Januari, maart, juni, september en november 
 

Budget: 
We hebben eind van dit jaar € 975,- beschikbaar. 

Met elkaar besproken dat we het thema “innerlijke familie” als workshop interessant 
vinden. Rachel gaat informeren wat er mogelijk is. 
 

Oefening lopend kwadrant: 
Inge neemt ons mee in de oefening lopend kwadrant. 

 
Iedereen vindt het interessant om een dergelijke sessie nog eens tekenend te doen. 

 
Rondvraag: 
Geen 

 

5. Plannen 2023 

Onze ‘eigen’ locatie is bij Inge, maar als we meer ruimte nodig hebben kiezen we 
voor ruimte huren of via een van de werkgevers.  
Voor 2023 (en daarna) staan op de verlanglijst: 

 

Op het 'verlanglijstje' staan Wanneer? Door wie? 

Systemisch werken (boek Fontein)   

Kernkwadranten tekenversie  Inge 

welke 'tools' heb je op de plank en wil je delen  Allen 

werken met opstellingen   

voice dialogue   

oplossingsgericht coachen   

omgaan met rouw en verlies  Karin 

regie op verzuim 

 

Karin (vanuit 

BrinQer) afhankelijk 
van de vraag 

preventie bij duurzaam inzetbaar   

het werk van de jobcoach / loopbaancoach 

- Verschillen en raakvlakken 
- Inhoud   
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coachen van mensen met een autistische stoornis   

intervisie op Het leven van de loopbaancoach: 

wat maak je mee, waar loop je zelf tegen aan, 
waar heb je behoefte aan, wat wil je delen   

motiverende gespreksvoering   

NLP inzetten   

Roddelmethode   

Recertificering – voor wie gaat dit gelden in 2023?   

Elementenvierhoek  Inge  

 

 

6. Financiën 

We gebruiken tot op heden de locaties en voorzieningen kosteloos, daarom is 
afgesproken specifieke kosten zoals bij een bedankje, hoofdelijk om te slaan. De 

bijdrage van het Noloc die aangevraagd zal worden, willen we benutten voor bv. 
een verdiepingstraining of lezing, wellicht samen met een andere kwaliteitskring, 
aanschaf van materiaal of anderszins.  

 

7. Tot slot 

Kring Apeldoorn-2 kijkt met plezier terug op het afgelopen jaar. De bijeenkomsten, 
die in goede sfeer verlopen, zijn leerzaam, bieden stof tot nadenken en inspiratie. 
Het heeft kortom bijgedragen aan het reflecteren op ons eigen handelen en het 

bevorderen van onze professionaliteit.  We leren van en stimuleren elkaar en weten 
elkaar ook buiten de kring te vinden.  

Op LinkedIn hebben we een oproep geplaatst om uitbreiding van onze kring te 
krijgen. 

 
Inge van Erkel 
Apeldoorn, 16 november 2022 


