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Aantal bijeenkomsten 
 
In 2019 heeft de kwaliteitskring Leeuwarden 4 bijeenkomsten gehad. Daarnaast zijn de leden in 
kleinere groepen van 4 à 5 leden ook nog eens 4 tot 6 keer bij elkaar geweest.  
In deze bijeenkomsten wordt meer gedaan aan het onderling uitwisselen van werkervaring, er 
worden casussen ingebracht en er wordt met diverse intervisie-methodes gewerkt.  
Deze groepen zijn op basis van vakgebied en regio samengesteld. Onze leden komen uit heel 
Friesland namelijk. 

 

Bijeenkomsten en Onderwerpen 
In 2019 hebben we op de volgende data de volgende thema’s aan de orde gehad: 

Maandag 21 januari 
 
Provocatief Coachen -  door Jan Veenstra (docent NHL Stenden) 
Aantal aanwezig: 10 
Afwezig: 3 
 
Er is van deze avond helaas geen verslag gemaakt. Wel is bekend dat het een zeer interessante en 
zinvolle avond is geweest. 
 
 
 
Woensdag 17 april 2019 
Hoe krijg je klanten en opdrachten? -door Walburga Foekema en Annet de Ruiter (leden kring) 
 
De loopbaancoach als ondernemer. 
 
Aanwezig: 8 leden 
Afwezig: 5 leden 
We starten de avond even met wat korte huishoudelijke zaken. 

• Er zijn wat vragen over de combinatie van de groepsbijeenkomsten en de intervisie groepen. 
Annet vertelt dat de bijeenkomsten minimaal 7 keer per jaar behoren te zijn.  
Dat ervoor gekozen is om 4 avonden in de groep dit jaar te doen en de rest in je intervisie 
groep.  
Handig is om te intervisie om de zes weken te laten plaats vinden. Tevens is er een vraag 
over welke methodiek er in de intervisie groepen gehanteerd worden dit is per groep 
verschillende. Er wordt gesproken over de Raguse methode en de uitleg van deze methode is 
toegevoegd aan deze notulen.  

 
Annet en Walburga starten hun presentatie met ‘hoe kom jij aan je klanten?’  
We delen hierin onze ervaringen met elkaar. En vervolgens vertellen Annet en Walburga over  

• Hoe herken je je klant?  

• Wie is je klant, omschrijf je klant en zijn probleem en wat heb jij hierin te bieden? 
 
Hoe verkopen wij ons zelf? 
P  Los een probleem op  
I Zorg voor impact 
T Houd je aan de tijd 
C Zorg voor chemie 
H Gebruik heldere taal  
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Hoe kom je in gesprek met je klant?  
Het eerste contact, veel weten over je klant. Wat is het probleem, goed doorvragen en luisteren. 
Bekend is dat er 6 contact momenten meestal nodig zijn om een deal te sluiten.  
 
Hoe krijg je de opdracht?  
Vertrouwen opbouwen, jezelf zijn, eerlijk en enthousiast en deskundig zijn.  Je internetsite moet 
kloppen, actief luisteren de juiste vragen stellen, de klant meer aan het woord laten zijn dan jij, 
notities maken en samenvatten. Tref een goede voorbereiding en neem je klant serieus! Weet bij wie 
je aan tafel zit bij de beslisser of bij de beïnvloeder. Je sluit namelijk dan anders het gesprek af.  
Sluit aan bij je klant denk hierbij aan de types van Jung (zie hiervoor de bijlage), neem bezwaren weg.  
 
Hoe sluit je dan de deal?  
Argumenten, maak een vertaalslag naar de klant, vertalen in voordelen. Prijs presenteren, weet wat 
je kost, kost zo veel en levert dit op... Prijs kun je nog verkleinen bijvoorbeeld per maand, bij een 
groep zoveel per persoon of de mogelijkheid geven om in termijnen te laten betalen. Pas op met 
korting je kunt beter iets extra bieden! 
 
Samenvatten en afsluiten. 
Is de deal er? Dan direct afsluiten of indirect, bijvoorbeeld ‘stel u wilt mij inhuren, wanneer wilt u 
starten?’  
Activeren; houdt het actief, houdt zelf de regie.  
Belangrijk: Doen wat je zegt en betrouwbaarheid! 
 
After sales 
Persoonlijk verantwoordelijkheid nemen in de uitvoering, contact onderhouden en gezamenlijk 
actieplan maken.  
 
 

Donderdag 26 september 
Transactionele Analyse - door Esther Hilderink (lid van de kring) en Jeanette Krikken (docent NHL 
Stenden)  
 
Aanwezig: 12 leden, 1 introducée 
Afwezig: 1 lid 
Helaas ook hiervan geen verslag. Maar wat ik me herinner was dat Esther en Jeanette ons a.h.v. een 
powerpoint een heldere en korte introductie van de Transactionele Analyse hebben gegeven, we 
hebben kennis genomen van de essentie, met veel voorbeelden vanuit de praktijk.  
Vervolgens hebben we in groepen geoefend met een concrete situatie. 
 
 
Dinsdag 26 november  
Coachen in het autistisch spectrum -  door Haye bij de Weg, psychiater  
 
Aanwezig: 10 leden, plus 1 introducée 
Afwezig: 3 leden 
 

Haye bij de Weg stelt zich voor. Hij heeft een eigen praktijk en helpt mensen met een stoornis uit het 
autisme spectrum (ASS) tussen 5 en 80 jaar. Zijn specialisatie is ontwikkelingsstoornissen. Mensen 
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komen via doorverwijzing bij hem terecht. Hij merkt elke dag opnieuw dat die je sociale contacten 
behoorlijk beïnvloeden (in negatief opzicht).  
 
Uit onderzoek blijkt, dat bij 15-jarigen 50% van de psychische stoornissen al aanwezig is en dat dit bij 
21 jaar 75% is. Je kunt hierbij denken aan angststoornissen, psychoses etc. Het is dus van groot 
belang om al zo vroeg mogelijk te interveniëren.  
Verder zijn een aantal omgevingsfactoren van belang, zoals diabetes, problemen tijdens de 
zwangerschap en of bevalling, 3e kind heeft meer kans hierop, oudere vader etc. Hij start dan ook 
meestal met een ontwikkelingsanamnese.  
Hij wil ons vanavond m.b.v. 4 personen uit zijn praktijk een beeld schetsen van de problemen waar 
mensen met een stoornis uit het autisme spectrum tegenaan lopen.  
Tegelijkertijd wil hij ons erop wijzen dat er ook een andere kant is, van autisme. Mensen als Einstein 
en Bill Gates hadden/ hebben hier ook mee te maken en waren/zijn toch behoorlijk succesvol. 
Bovendien zijn er mogelijkheden om zich te ontwikkelen, bijv. zodanig dat iemand vroeger meer 
kenmerken van autisme vertoonde, maar er nu goed mee kan functioneren. In dat kader is het ook 
belangrijk om een manie als symptoom te zien, niet als oorzaak. Je kunt het vergelijken met koorts 
als symptoom van ziekte).  
 
Belangrijkste criteria:  

1. Beperking in sociale communicatie en interactie (toon, context, beweging) 
2. Problemen in het ontwikkelen of behouden van relaties 

 
Er zijn eigenlijk drie theorieën rondom ASS 

- Centrale coherentie- Ze zien minder het geheel. Het is daarbij lastig om onderscheid te 
maken tussen hoofd- en bijzaken en daarnaast vinden ze het ingewikkeld om abstracte 
begrippen te duiden. Voor hen is elke situatie nieuw en anders. Daarnaast verliezen deze 
mensen zich snel in details. Let op bij het geven van opdrachten, dat je ook bespreekt hoe 
iemand moet beginnen.  

- Theory of mind. Hierbij is het lastig om emoties bij de ander te herkennen, lichaamstaal te 
interpreteren en woorden op de juiste manier te onderscheiden. Zoals wij in ons leven onze 
rugzak vullen met allerlei ervaringen en leren van reacties, is het voor mensen met deze 
beperking lastig om de bedoeling van de ander te begrijpen. Let op; ze kunnen zich wel 
verplaatsen in de ander (empathie). 

- Over het algemeen zijn de executieve functies minder ontwikkeld: bedenken, organiseren, 
plannen. Het werkgeheugen is nl. minder ontwikkeld en beschikken mensen over minder 
(handelings)strategieën. In die situaties kan een stappenplan goed helpen; 1 ding tegelijk.  

 

Er zijn heel veel verschillende vormen van autisme en bij eenieder uit het zich anders.  

“Als je één persoon met autisme hebt ontmoet, heb je één persoon met autisme ontmoet”.  

Vervolgens hebben we een aantal filmpjes gezien met korte opnames van patiënten uit Haye’s 
praktijk. Hieruit komt met name het volgende naar voren als antwoord op de vraag naar wat heb je 
nodig van een coach? 

- Breng structuur aan 
- Ga ervan uit, dat ik kan functioneren 
- Ik wil graag serieus genomen worden 
- Je hoeft me niet met zijden handschoentjes te behandelen 
- Spring bij als het misgaat 
- Belangrijk om me niet te overschatten, maar onderschat me ook niet 
- Blijf realistisch (word niet te vaag/ abstract) 
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- Onderzoek in hoeverre en waar de persoon zich kan aanpassen aan het bedrijf (i.p.v. 
andersom!) 

- Omschakelen en flexibiliteit kosten veel energie; als mensen met deze beperking het 
overzicht kwijtraken, hebben ze de neiging om zich terug te trekken.  

- Realiseer je dat prikkels anders binnen komen 
- Ga met name op zoek naar werkplekken waar duidelijk is wat mensen moeten doen en ze 

niet te veel energie verliezen door te veel prikkels. 
 
“Je mag pas iets zeggen over mijn beperkingen als je het eerst gehad hebt over mijn kwaliteiten”.  
 
ADD en werk 

- Deze mensen zijn vaak wel aan het werk, maar kunnen het niet goed vasthouden. Hebben 
een betere coherentie en theory of mind 

 
Autisme en werk 

- Deze mensen komen vaak niet aan het werk. Mensen vinden je niet leuk 
 
ADHD en werk 

- Is goed te sturen met medicatie, zodat er een betere afstemming ontstaat. Hierbij zit de 
beperking meer in functies.  

 
Overige tips/ info: 

• Life master: organisatie die mensen m.n. bij praktische zaken begeleidt 

• Boek van Colette de Bruijn: ‘Geef me de vijf’ 

• Haye is bereikbaar via Info@bemoeienismetzorg.nl  
 

 

Aantal leden 
We starten het jaar met 14 leden, waarvan 1 besluit om een periode niet te komen vanwege haar 
privé situatie. Zij wil echter wel lid van de kring blijven. Dat betekent dat we 13 actieve leden hebben. 
Tijdens de laatste bijeenkomst van 2019 is er een introducée, die besluit om in 2020 ook lid van de 
kring te willen worden.  
 
 

Bijzonderheden 
Afgelopen jaar was er een goede opkomst op de avonden. We hadden het jaar ervoor gekozen om 
voortaan elk jaar 4 grote avonden te organiseren met een interessant thema, en met eventueel een 
spreker. Daarnaast komt men dan in kleinere (intervisie) groepen ook 4 – 5 keer bij elkaar. IN deze 
groepen willen we met casussen uit de praktijk aan de slag. Zodat er ook op het vlak van uitwisseling 
en verbeteren van je coachingsvaardigheden input is.  

 

Financieel 2019 
In 2019 starten we met een restbedrag van het jaar ervoor.  Er was nog € 367, 00 in kas. Uitgaven in 
2019 bedroegen € 185,00 voor huur ruimtes en bijdrages voor gastsprekers.  
Zie bijlage 1. Voor het overzicht 

mailto:Info@bemoeienismetzorg.nl
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Plannen voor 2020 
Voor komend jaar willen we de lijn voortzetten. Ook willen we als leden om de beurt in groepjes een 

avond organiseren en voorbereiden, zodat de coördinator minder daar de verantwoordelijkheid voor 

draagt. 

Er zijn een aantal thema’s die genoemd zijn:  

1. Wat doet de toekomst van arbeid met de verschillende generaties? 
2. Uitleg over de beperkingen ADHD en ADD bij klanten en wat doet dit 

met je begeleiding als Loopbaancoach? 
3. Geweldloos communiceren 
4. Grenzen stellen 
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Bijlage 1. Financieel overzicht 2019 
 

Boekhouding Kwaliteitskring 2019   

     

  Uit In Restant 

 Restant 2018  € 367,22  

 Jaarbijdrage 2019  € 250,00  

 huur/gebruik ruimtes € 20,00   

 sprekers  € 165,00   

 overig    

     

     

 Totaal  € 185,00 € 617,22 € 432,22 

 


