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Terugblik 2019 
Wederom een stabiel jaar met vaste bezetting en goed inhoudelijke thema’s die behandeld werden. 
Weinig noodzaak om over vormaspecten te moeten hebben en een goed enthousiasme van de 
gehele groep. 
 
21-1-2019 
We besluiten om dit jaar elke vergadering een spel, boek, of ander tastbaar loopbaanproduct toe te 
lichten per persoon, om elkaar tips te geven over bruikbare instrumenten. Ook worden de 
deelnemers gekoppeld aan een inhoudelijke bijdrage voor de volgende bijeenkomsten. 
Robbin licht de 45+ regeling toe vanuit de praktijk en vanuit de wet- en regelgeving. Ook zoomen we 
in op nieuwe, moderne vormen van solliciteren en het opstellen van CV’s. 
 
05-03-2019 
Thema: duurzame inzetbaarheid 
Marese vertelt  aan de hand van een dia presentatie op welke wijze zij met een collega het thema 
Duurzame inzetbaarheid heeft vorm gegeven.  Ze hebben instrumenten ontwikkeld die zij inzetten in 
organisaties. Ze hebben onlangs een masterclass gegeven aan managers uit de chemische industrie. 
Daarnaast doet Marese een oproep voor deelname in functies binnen Noloc. 
 
24-04-2019 
Na een uiteenzetting over de voortgang van het samengaan van CMI en Noloc keurmerk, gaan we 
aan de slag met het thema: filosofische gespreksvoering, verzorgd door Ties Ament. Ties is auteur 
van het boekje Mijmeren in het dagelijks leven. Ties ons aan de lijve doen ondervinden wat 
filosofische gespreksvoering is De kern is dat er doorgevraagd wordt wat je precies bedoelt, zo bleek 
dat wij als leden van de kring bij het woord ontwikkeling aan andere dingen denken. Een vraag die 
meerdere malen terug kwam was “waar hebben wij het eigenlijk over”? 
De bijeenkomst werd gekarakteriseerd als verrassend, inspirerend, fascinerend en stof tot nadenken. 

13-06-2019 
Bijeenkomst met een etentje, met al doelstelling om een meer informele setting met elkaar in 
contact te komen en kennis en ervaringen uit te wisselen. 
 
14-11-2019 



Christianne geeft aan dat het kringcoordinatorenoverleg wordt opgeheven, door een gebrek aan 
toegevoegde waarde. En wijst ons op de mogelijkheid om via de website van het Noloc in contact te 
komen met andere kringen en hun expertise. 
Esther geeft een uiteenzetting over Voice Dialogue, naar aanleiding van de training die ze heeft 
gevolgd bij Lex Mulder.  Hij doet het over de top en speelt het uit. Een ieder heeft verschillende 
subpersonen. Een subpersoon is eigenlijk een stemmetje die je hoort. Alle stemmen die je hoort, 
hebben ooit extern een bron gehad. Je hebt het gehoord van anderen of het is een copingstijl. Voice 
Dialoque helpt bij belemmerende overtuigingen en het reframen van je motto.  
 
Het volgende overleg van 10 december vervalt, deze was wel erg dicht op de afspraak van vandaag. 
Marjon doet via de e-mail een voorstel voor nieuwe data. De eerstvolgende keer zullen we 
loopbaanspellen en boeken meenemen, zodat de andere leden dit kunnen bekijken en we het 
mogelijk ook kunnen gebruiken in een spelronde. 
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