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Inleiding 
Memorabel voor dit jaar is om te beginnen het afscheid van een van de grondleggers van 
onze kwaliteitskring Yolande Zelders. Met bovenstaand kunstwerk in ons midden hebben we 
Yolande op hartelijke wijze uitgezwaaid. 
Verder passeren de volgende boeiende thema’s de revue: ‘zelfonthulling’, ‘verdiepende 
kennismaking’, ‘wandelcoaching’, ‘casuïstiek’ en we luiden het jaar uit met behulp van 
‘cyclus van verandering’. 
  
 
Aan het begin van het jaar worden de data voor het hele jaar bepaald en wie op welke 
datum respectievelijk de voorzitter en de notulist is. De voorzitter kiest een onderwerp en 
bereidt voor (regelmatig met een maatje). Tijdens de avonden worden uiteenlopende 
werkvormen gebruikt.   
  
 
In de openingsronde krijgt iedereen de gelegenheid te melden hoe zij/hij vaart. 
Naast het centrale thema is er gelegenheid casuïstiek in te brengen. 
Er wordt verslag gedaan vanuit de activiteiten van de NOLOC, bijvoorbeeld congres of 
regiobijeenkomsten. 
 
Leden: Alice Oortgiesen, Sheila van de Sande, Willemijn Vonk, Ineke van den Berg, Yolande 
Zelders, Mieke Litmaath. Esther Jacobs, Lieneke Akkerman en Wil Hol 
  
 



Nijmegen1,  6 februari 2018 
Thema ‘Zelfonthulling’ 
Uitgangspunt is het artikel van Erwin van Meekeren in het Tijdschrift voor coaching, 
juni 2017. We hebben van te voren vragen ontvangen om het thema zelf te 
verkennen in onze eigen praktijk. Deze vormen de aanleiding voor de dialoog die we 
eerst in kleinere groepjes verkennen en daarna gezamenlijk. 

   
 
Nijmegen1,  20 maart 2018 

 Thema ‘Casuistiek’ 
 Drie leden van de groep brengen elk een casus in die met behulp van de  
 Incidentmethode wordt besproken. 

 
 
Nijmegen1,  8mei 2017  

Thema ‘Verdiepende kennismaking’ 
Hoe is wat ieder hier zegt ‘geworteld’ door iemands familie, levensverhaal, therapie, 
waarden, overtuigingen? Stel dat wij onszelf verdiepend zouden voorstellen. Zou dit 
ons als groep versterken? Welk doel dient dit? 

 

Nijmegen1,  3 juli 2018 
Thema ‘Afscheid van Yolande Zelders’ 
Met Yolande als regisseur neemt eenieder op persoonlijk wijze afscheid. 

  
 
Nijmegen1,  21 augustus 2018  

Thema ‘Wandelcoaching’ 
We zijn naar buiten gegaan en hebben via een achttal oefeningen ervaren wat de 
mogelijkheden zijn bij wandelcoaching. Hoe het bewegen, buiten lopen en de 
omgeving benut kunnen worden bij coachvragen. En hoe de coach kan afstemmen en 
effectief contact kan maken en houden.  

  

 
Nijmegen1,  2 oktober 2018 

Thema ‘Casuistiek’ 
Twee leden van de groep brengen elk een casus in die met behulp van de  
Incidentmethode wordt besproken. 

 
 
Nijmegen1,  11 december 2018 
         Thema  ‘Áfscheidsritueel’ 

Laatste intervisie van dit jaar waarin we werken  aan de hand van’ Cyclus van 
verandering’ uit het boek van Yoke de Wilde(spirit in het werk). 
We geven individueel en samen vorm aan een terugblik, vooruitblik en losse eindjes. 


