
                                                                                            

 

Kwaliteitskring Noloc Hoorn 2019 
 
Inleiding 
De kwaliteitskring Noloc Hoorn voor loopbaancoaches heeft als doel om elkaar als professionals te 
ontmoeten, ondersteunen en stimuleren. De groep bestaat uit loopbaancoaches die zelfstandig 
werken of in dienstverband werkzaam zijn. 
Doelstelling is om elkaar te ondersteunen en stimuleren in de ontwikkeling van ons vakmanschap door 
middel van intervisie en door onze kennis, ervaring en kunde met elkaar te delen. Daarnaast werken 
wij aan het versterken van het “merk” NOLOC.  
Kwaliteitskring Noloc  Hoorn is in oktober 2013 opgericht en gestart en komt jaarlijks vijf maal bijeen.  
 
Aanwezigheid en bijeenkomsten 
 
De kwaliteitskring bestond in 2019 uit Sjaak Koning, Jan Olijve, Jolanda Snoek, Paulien Scholten, 
Stella Appelman, Agnes Kroon, Lizette Boots en Rianne Bösecke. 
Lizette is eind 2019 gestopt in verband met andere werkzaamheden. Inmiddels heeft zich één nieuwe 
belangstellende gemeld. Zij zal in april 2020 kennis komen maken. 
Er zijn vijf bijeenkomsten geweest, die nagenoeg voltallig werden bezocht. De bijeenkomsten zijn 
gehouden op dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur ten huize van Paulien Scholten.  
 
Bij iedere bijeenkomst worden standaard de volgende onderwerpen besproken: 

• Rondje: hoe gaat het met iedereen, hoe zit je erin? 
• Praktijkcasus 

 
Daarnaast komen specifieke thema’s aan de orde. Hieronder van elke bijeenkomst de belangrijkste 
onderwerpen. Naast genoemde onderwerpen is er ook altijd een rondje : Stand van zaken, 
vermeldenswaardige punten, persoonlijke situatie. 
 
Specifiek voor dit jaar is de insteek die we hebben gekozen om niet alleen te praten over thema’s, 
maar dit ook in de vorm van workshops en oefeningen te ervaren. 
 
Februari 2019 
Terugblik op 2019, afspraken en insteek 2020. Onderwerpen: 

• Werkende mantelzorgers 
• Bespreking van een casus. 

 
April 2019 

• Bespreken van enkele casussen 
• Tevens ingegaan op enkele persoonlijke situaties 
• Ontwikkeltraject 45plus: hoe aan te pakken 
• Combinatie loopbaancoach en studieloopbaancoach 

 
Juni 2019 

• Rondje 
• Speciale bijeenkomst gehouden in yogacentrum. Thema: effect van lichaamsbewustzijn op 

welbevinden 
  



                                                                                            

 

September 2019 
• Uitwisseling van ervaring over training Egoloos Coachen die door één van de deelnemers is 

gevolgd. Het belang van het kennen van de eigen gedachten en overtuigingen en de invloed 
die dit kan hebben in de begeleiding. Onderkend wordt dat loopbaanbegeleiding een 
belangrijk coachingselement in zich heeft. 

• Bespreken casus 
 
December 2019 
De laatste bijeenkomst van het jaar in een informele setting met een lunchbijeenkomst 

• Casus 2e spoor 
• Ervaring uitwisselen van workshop Loopbaanangst 
• Boek: Ruimte (Frank Weijers) 

 
Terugblik 2019 
Wederom een uitstekend jaar van deze groep die inmiddels ruim zes jaar in nagenoeg ongewijzigde 
samenstelling functioneert.  
 
 
 
 


