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Jaarverslag 2020 Kwaliteitskring Amsterdam 3; 21-12-2020  

Terugblik op 2020 

Het afgelopen jaar werd door de impact van de Corona-pandemie gekenmerkt. Welke 
uiteraard ook onze intervisiegroep niet onberoerd liet. Onze wijze van samenkomen 
veranderde, niet meer fysiek vergaderen, maar online. Onwennig in het begin, maar al snel 
werd dat de gewoonste zaak van de wereld.  

We spraken in onze sessies onder meer over hoe Corona onze praktijk raakte betreffende de 
instroom of juist het uitblijven van cliënten. Maar ook hoe we in deze tijden onze cliënten 
ontmoetten en welk kwalitatief effect dat had op onze interactie met hen.   

Al snel wenden we aan de nieuwe werkwijzen en we hebben uiteindelijk een aantal 
productieve online sessies gehad het afgelopen jaar. We hebben veel geleerd over het werken 
met Zoom, maar ook van elkaar via de ingebrachte casussen in onze intervisies en het delen 
van onze ervaringen en de geïntroduceerde werkmethodes. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde leden in november 2020, 
te weten  Danielle Glasbeek en Danielle de Graaff. Het huidige ledenbestand bestaat door 
deze veranderingen per 21-12-2020 uit: Margot Ros, Sonja List, Clyde Echteld, Britt 
Edelenbosch, Katrien Redeke en Laura de Reus. Het volgende jaar zal waarschijnlijk een nieuw 
lid aanschuiven: Ferentia van de Boor. 

Hiernavolgend een verslag van de vier bijeenkomsten die we in 2020 gehad hebben. 

Verslag van de bijeenkomsten  

1e bijeenkomst: 14-01-2020 
 
Aanwezig: Danielle de Graaff, Laura de Reus, Katrien Redeke (voorzitter), Margot Ros 
(notulen), Danielle Glasbeek en Clyde Echteld.  
 
Locatie: De Meevaart, Balistraat 48a, Amsterdam  
Tijd:   19:30-22:00  
 
In deze eerste bijeenkomst van het jaar bracht Laura de Reus een casus in voor de intervisie, 
onder leiding van voorzitter Katrien: hoe een kandidaat het best bij te staan bij zijn volgende 
stap in zijn carrière. 
 
Clyde en Katrien verzamelden informatie over de mkb-subsidie, de SLIM-regeling, en deelden 
die met de groep. Verder werd het onderwerp studiekeuzecoaching kort besproken door 
Laura. Dit onderwerp werd verder door haar uitgewerkt in de intervisiebijeenkomst van mei. 
 
Voor de volgende intervisiebijeenkomst zijn afspraken gemaakt betreffende de te bespreken 
onderwerpen. Ook werd besloten het bespreken van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
een vast agendapunt te maken. 
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2e bijeenkomst: 18-03-2020 

Aanwezig: Britt Edelenbosch, Laura de Reus, Margot Ros (voorzitter), Sonja List, Clyde Echteld, 
Katrien Redeke (notulen)  

Afwezig: Danielle Glasbeek, Danielle de Graaff 

Locatie: ZOOM  
Tijd:   20.30-22:00  

Deze bijeenkomst is de eerste die online plaatsvond vanwege de Covid-pandemie. We 
ontmoetten elkaar via ZOOM. De tijd werd voornamelijk besteed om ieders ervaring te horen 
betreffende de lockdown-maatregelen. Zaken die onder meer voorbijkwamen waren de 
volgende.  

• Een aantal collega’s maakte zich zorgen vanwege afbellende cliënten. Anderen hadden 
daar weer geen last van. 

• Anderen vertelden hun ervaringen over het thuiswerken en de communicatiesystemen 
ZOOM, Skype for Business en MS Teams.  

• De nieuwe manier van communiceren met cliënten werd door sommigen als kwalitatief 
beter ervaren. Men leek meer en beter te luisteren naar elkaar door de onlinegesprekken. 
Cliënten leken in sommige gevallen zelfs aardiger. 
 

Uiteindelijk werd de tijd geheel gevuld met de ervaringen uit de groep en is er geen casus 
behandeld. 

3e bijeenkomst: 19-05-2020 
 
Aanwezig: Margot Ros (voorzitter), Katrien Redeke, Britt Edelenbosch, Danielle de Graaff, 
Laura de Reus, Sonja List, Danielle Glasbeek en Clyde Echteld (notulen). 
 
Locatie: Zoom-sessie 
Tijd:   19:30-22:00  
 
In deze bijeenkomst is er allereerst ruimte voor elkaars mededelingen. Die zijn in hoge mate 
gekleurd door de voortdurende ervaringen van de collega’s met het werken gedurende de 
Covid-pandemie.  

Hierna volgde een oefening over studiekeuzebegeleiding onder leiding van Laura. Zij deed met 
Margot een demonstratie-oefening, waarbij allereerst de interesses van Margot werden 
uitgevraagd. In aansluiting daarop werden de volgende aspecten van de genoemde interesses 
uitgevraagd door Laura: 

• wat in de opgesomde interesses Margot aanspreekt; wat die haar opleveren; 
• wat haar inzichten zijn als ze het lijstje bekijkt; 
• wat Margot opvalt; 
• waar ze het meest in geïnteresseerd is; 
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• of er dingen zijn waarvan Margot zou willen dat deze vaker terugkomen; 
• wat Margot meeneemt naar aanleiding van de oefening; 
• wat ze ervan vindt om dit te doen. 

 
De groep reflecteert na afloop op de oefening. 
 
Afgesproken werd aan het einde van de bijeenkomst om te informeren of de volgende keer 
een fysieke samenkomst weer mogelijk zal zijn in de Meevaart.  

4e bijeenkomst: 19-11-2020 
 
Aanwezig: Laura de Reus (voorzitter), Katrien Redeke, Margot Ros (notulen), Clyde Echteld,  
Britt Edelenbosch, Sonja List.  
 
Locatie: Zoom  
Tijd:   19:30-21:30  

Een fysieke ontmoeting bleek in het licht van de lockdown-maatregelen niet mogelijk in de 
Meevaart. Daarom ontmoetten we elkaar weer online. In deze sessie bespraken we eerst het 
afscheid van twee leden, de twee Daniëlle’s: de Graaf en Glasbeek. 

Aansluitend passeert ieders welzijn de revue. 

Katrien geeft een presentatie over de door haar gevolgde webinars onder de noemer van 
“Samen voor werk”.  De behandelde onderwerpen waren:  

• ABU, NTRO, Cetris, OVAL + input wethouders/2e kamer. 

• Economisch perspectief (o.a. spanningsveld volg je drijfveren/talenten en waar is vraag 

naar). 

• Veranderperspectief . 

 

Vervolgens bespreken we in tweetallen in 3 chatrooms, elk van de onderwerpen. Gevolgd 

door een korte presentatie aan de groep over onze bevindingen. 

 

We sluiten af met afspraken over onze vergaderfrequentie in 2021 (5 x), een aantal 

procedurele afspraken en mogelijke onderwerpkeuzes in het nieuwe jaar. Afgesproken wordt 

dat Clyde het jaarverslag opstelt. 

 

  

 
 


