
Noloc Kwaliteitskring Den Haag  
Jaarverslag 2021 

Leden kwaliteitskring  
 Manon Erich  
 Barbara Martinus  
 Marlies Ruijgrok  
 Emilie Sax van der Weijden  
 Christel Langejan  
 Rob Govers  
 Helen Janssen  
 Naomi Barnouw  
 Moniek Hiemink (nieuw) 
 Saskia Roosen (tot de zomer) 
 Marion van Sprundel (tot de zomer) 
 Kristin Dekkers (tot maart) 
 

  
Locatie:  
In 2021 hebben we afwisselend (afhankelijk van de corona lockdown) online of op de locatie van 
Marlies of van Emilie gewerkt. 
  
Algemeen 
Na het vertrek van Kristin heeft Christel haar rol als organisator overgenomen naast Barbara. 
Barbara, al jaren organisator, heeft haar ingewerkt. Aan het einde van het jaar heeft Barbara zich 
teruggetrokken en is zij weer ‘gewoon’ lid geworden’. Christel is nu de organisator. 
In 2021 is bij elke bijeenkomst rekening gehouden met de aangepaste, aangescherpte, of verruimde 
maatregelen rond Covid-19 in combinatie met de voorkeuren van de deelnemers. 
Daarnaast is er ook bij elke bijeenkomst aandacht besteed en stilgestaan bij de effecten van Covid-19 
op ieders functioneren,  gemoedstoestand, werkomstandigheden etc.. 
 
Agenda:  
Voor iedere bijeenkomst - live 2 uur en online 1,5 uur - werd de volgende agenda gehanteerd:  
20’ startrondje voor persoonlijk aanhaken  

1. Hoe gaat het met je?  
2. Wat heb je te zeggen over het onderwerp?  
3. Ervaring met het onderwerp?  
4. Iets anders?  

60’ onderwerp of intervisie  
15’ pauze  
15’ Noloc nieuws of anders of wvttk  
10’ invulling volgende bijeenkomst, tipje van de sluier  
  

Bijeenkomsten:  

Datum  Onderwerp  

25 januari Laura Lagaaij: VoiceDialogue (externe spreker) 

1 maart  Kristin: Mutual Learning  

26 april  Intervisie via Narratieve aanpak 

31 mei  Rob: Nieuwe beroepsprofiel en certificering  



5 juli  Intervisie via Narratieve aanpak 

27 september Behoeftes en onderwerpen voor volgende Kringbijeenkomsten 

6 december Intervisie via methode Metaforen  

 
In totaal hebben (inclusief de startbijeenkomst) 7 bijeenkomsten gehad.  
 
Plannen voor 2022 
We hebben een sessie besteedt aan het bespreken van de invulling van de Kringbijeenkomsten. We 
hebben afgesproken dat we in duo’s om de beurt bijeenkomsten gaan invullen, afgewisseld met 
intervisiebijeenkomsten. 
 
Financiën:   
De bijeenkomsten worden gehouden in de werkruimte van 2 van de deelnemers. Deze ruimte huren 
we voor een vergelijkbare prijs als het coachhuis. De begroting is sluitend met dank aan onze 
penningmeester.  
  
Tot slot:   
Ook dit jaar besluiten we unaniem om door te gaan met onze inspirerende online bijeenkomsten. Er 
zijn nog voldoende ideeën om mee door te gaan en intervisie zal in ieder geval ook plaatsvinden.  
  
NB Dit jaarverslag is gemaakt door Christel Langejan 

 


