
Drieluik Kwaliteitskringen (3)  - Stormloop in Nijmegen. 

In deze reeks over kwaliteitskringen komen leden van kwaliteitskringen aan het woord. Hierbij staan 
hun ervaringen met kwaliteitskringen en de betekenis hiervan voor hun dagelijkse beroepsuitoefening 
centraal. In het laatste interview van dit drieluik komt  het starten van een nieuwe kring aan de orde. 
Ineke van den Berg en Yolande Zelders ontketenden met hun oproep voor de start van een nieuwe 
kwaliteitskring in de regio Nijmegen een ware stormloop.   

Door Albert de Folter………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Wat raden jullie onze leden aan wanneer zij overwegen een kwaliteitskring te beginnen?               .  

Zoek een collega/maatje, creëer samen een helder kader (doelstelling, gewenste aanpak en invul-

ling), lees de informatie op de website van NOLOC over het oprichten van een kwaliteitskring) en 

communiceer duidelijk, concreet en zorgvuldig via NOLOC en de LinkedIn-groep. 

Ineke, hoe ben je ertoe gekomen om met Yolande een nieuwe 

kwaliteitskring op te richten? 

Vanuit de positie van ZZP’er heb ik behoefte aan voeding en 

inspiratie en wil ik graag met collega loopbaanprofessionals 

werken aan mijn en hun professionele ontwikkeling. 

Hoe verklaar je dat er zich zoveel leden hebben aangemeld?       . 

De meeste leden zijn zelfstandig werkzaam of werken als enige 

professional in een organisatie en hebben dezelfde behoefte.  

 

 

Wat wil je graag met je kring bereiken, Yolande?         .          

Dat we ieder en gezamenlijk gevoed worden met kennis, 

kunde, inzichten, ideeën en inspiratie. En dat we door onze 

kennis aan elkaar te verbinden ons bewustzijn over  de context 

waarin ons  werk zich afspeelt verruimen. Ook dat we onszelf 

en daarmee ons vak zo doende verder professionaliseren en 

dat eventuele  blinde vlekken door intervisie helder worden. 

Ineke vult aan: “Ik wil graag dat onze kring  zich gaat 

ontwikkelen als een ontwikkelings-gerichte kwaliteitskring“. 

 

Yolande: ”eigenlijk weet ik niet precies waarom er zich zoveel leden hebben aangemeld. Het 

voorziet wel duidelijk in een behoefte. Uit de toeloop van nieuwe leden zijn inmiddels weer nieuwe 

kringen ontstaat. Kring 4 is in aantocht.  Geweldig zo’n enthousiasme voor kwaliteitskringen! ” 

 

 

 

 

 

Wat zie jij, Ineke, als belangrijkste voordeel van een kwaliteitskring? 

Met collega’s met een diversiteit aan kennis, kunde en (levens-)ervaring op een gelijkwaardig niveau 

kennis en kunde uitwisselen en produceren. 

 

Hoe staat het er op dit moment voor met jullie kring? 

We hebben een kennismakings- annex oprichtingsbijeenkomst gehad. Daarin hebben we 

uitgewisseld wat ieder komt brengen en halen. Daarnaast hebben we praktische afspraken gemaakt 

(organisatie, locatie, planning, structuur van de bijeenkomsten, financiële aspecten), aldus Ineke. 

 

 


