
Jaarverslag NOLOC kwaliteitskring Arnhem 2, 2018 

Doelstelling 2018: Professionaliseren van de leden. D.m.v. halen en brengen van informatie 

en kennis, methode en technieken, oefenen met elkaar rond nieuwe diensten en producten, 

inbrengen van casussen, intervisie aan de hand van de Balint-methode.  

Diversiteit van de kring qua man vrouw verhouding, leeftijd, kennis en ervaring vinden wij 

een belangrijk uitgangspunt bij de samenstelling van onze kwaliteitskring. 

Frequentie: 1 x in de 6 a 8 weken, van 09.00 uur tot 12.30 uur aansluitend een gezamenlijke 

lunch. 

Locatie: Roulerend bij de leden thuis. Uitnodiging en agenda voor de kwaliteitskring wordt 

verzorgd door degene die gastheer of gastvrouw is bij de volgende kwaliteitskring. 

Leden: Eveline Eijkhout, Frances Giesberts, Anja Glandorf, Gonja Hikspoors, Sigrid Jansen, 

Martin Jan Kraak, Gemmie Pepping, Herma Veeninga (coördinator)  

Kwaliteitsbijeenkomsten:  

1e Locatie Arnhem-Noord d.d. 19 januari 2018: Onderwerpen: Welke trends zie jij vanuit 

jouw werkpraktijk en waar raakt het aan jouw werk als loopbaanadviseur/coach?; Waar zou 

jij je, vanuit ervaring en deskundigheid, op in willen spelen en/of naar willen ontwikkelen? 

2e Locatie Kekerdom d.d. 09 maart 2018: Onderwerpen: Verkrijgen van nieuwe 

opdrachten; Casuïstiek. 

3e Locatie  Wageningen-Hoog d.d. 23 april 2018: Interactieve sessie met gastspreekster 

Susan Hoornweg, loopbaanadviseur bij ASR afdeling HR, ze vertelt over hun mobiliteits- en 

strategisch personeelsbeleid.   

4e Locatie d.d. 29 juni 2018: Onderwerpen: n.a.v. uitnodiging deel te nemen aan de Noloc 

pilot loopbaan APK, inventarisatie welke loopbaanscans er al op de markt zijn en waar wij 

reeds gebruik van maken. Discussie over toegevoegde waarde van een NOLOC-scan en de 

vraag of NOLOC dan geen marktpartij wordt. Advies geformuleerd naar NOLOC; Casuïstiek. 

5e Locatie d.d 31 augustus te Eerbeek 2018: Onderwerpen: Loopbaandag; Casuïstiek. 

6e Locatie Spankeren d.d. 05 oktober 2018: Onderwerpen: Werk- privé balans; hoe is het 

met ons gesteld als coaches; Wat zijn jouw sterke kanten, hoe geef jij je grenzen aan, 

hoeveel klanten wil en kan je begeleiden enz; Training Jobcrafting.  

7e Locatie Arnhem Noord d.d. 23 november 2018: Onderwerpen: gezonde leefstijl, 

voeding en stress. Invloed van darmen op brein; Casuïstiek.                                               

Databijeenkomsten in 2019: 18 jan Arnhem-Zuid, 15 maart Kekerdom, 10 mei Wageningen-

Hoog, 28 juni Zeewolde, 27 september Kekerdom, 18 oktober Spankeren, 29 november 

Wageningen. 

Herma Veeninga,                                                                                                                   

coördinator kwaliteitskring Arnhem 2 


