
Jaarverslag 2020 Noloc kwaliteitskring Amstelveen e.o. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kringleden: Raymonde van Zijl (kring coördinator), Margot Horning, Brigitte Heemskerk, , 
Petra Pasma, Rose-Marie Lucas, Karin Hakker, Karla Wieringa en Jacqueline van Bruggen 
(penningmeester).  

Locatie bijeenkomsten: Spinnerij 15 te Amstelveen (avond) en dag bijeenkomsten in Wilnis  
bij één van de leden thuis. 

Er is een roulatieschema opgesteld voor het voorzitterschap en de rol van notulist. 
Afgesproken is afwisselend thema’s en intervisiecasussen te behandelen. Van te voren 
wordt de agenda bepaald en rondgestuurd.  

Aantal bijeenkomsten 2020: gepland 5, door de Corona omstandigheden hebben er dit jaar 4 
bijeenkomsten plaatsgevonden. Waarvan 1 online.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bijeenkomst 1:  30 januari 2020 19.15 – 21.30 uur 

We hebben geïnventariseerd wie welke opleiding gaat volgen en wat wellicht een interessant 
onderwerp is voor een volgende intervisie bijeenkomst.  
Verder hebben de titels van interessante boeken gedeeld: 
 
Interessante Boeken: 
Dirk de Wachter, De kunst van het ongelukkig zijn.  
Hoe groen is jouw gras? Ester de Bruin en Roderik Bender 
Ik ken mijn ikken. Karin Brugman, Judith Budde.  
 
De leden die naar het NOLOC Loopbaancongres zijn geweest geven een terugkoppeling: 
Boeiende spreker: Erik Scherder. Over het brein. Over verbindingen. Over motivatie en of 
iemand wil. Of iemand lui is. Intrinsieke motivatie die helpt om ergens overheen te stappen. 
Hersenen zijn ontzettend belangrijk bij het maken van keuzes en het zetten van stappen. Hij 
is voorstander: blijf bewegen, blijf in contact, doe dingen die je niet gewend bent.  
Als loopbaancoach kunnen wij ermee: welke leeftijd je ook hebt…wat ga ik zo meteen doen? 
Als loopbaancoach kan je een ander helpen om je blik vooruit scherp te stellen. Bijvoorbeeld: 
Pensioen in Zicht.  
 
Intervisie Casus Jacqueline: 
We hebben een intervisiecasus behandeld op basis van onderstaande methode:  

a. Iedereen stelt een (onderzoekende) vraag.  . 
Wat is je eigen schaamte?  
Als er niets in dit traject gebeurt, waar hou je dan last van?  
Wat is haar veilige weg?  
Wat vind jij zelf moeilijk?.  
Wat voel jij er zelf bij, wat doet het met jou?  

b. Wat zou je doen als je in de schoenen van de coach staat? 
Wat wil je dat het coachtraject voor jou oplevert.  
De tijd nemen om écht aan te sluiten, helemaal naast haar te gaan staan en je eigen oordeel 
los te laten (accepteer haar positie, haar kleine stappen).  
Accepteer dat het meer tijd, sessies, kost om iemand beter te leren kennen.  
Valt allemaal wel mee -> provocatief coachen: nou inderdaad, is helemaal niks ergs aan… 
Vertellen wat het in jou triggert: Ik heb de essentie niet te pakken gekregen en toen ben ik 
gaan denken: ben ik wel goed genoeg? Ga ik bij jou wel iets voor elkaar krijgen? Maak het 
statement én stel je kwetsbaar op. Dan opent er iets (omdat de mdw ziet wat de impact is op 
de coach).  



Wat wil jij leren?  
c. Wat nemen we mee? Wij zelf! Wat leer je van deze casus?  

Deze beantwoorden we ook allemaal. Door de poort gaan van “ik ben niet goed genoeg” /uit 
de relatie stappen en afstand nemen, onrust accepteren-beseffen-reflectiemoment voor 
jezelf / Proces-vragen stellen: “wanneer is het succesvol?” of: “wat heb jij nodig van mij?” of: 
“Hoe zit je er nu in?  --- Als jij niet weet wat je wil, dan kan ik je niet helpen!  
Verschillende benaderingen helpen ons echt om te groeien in ons werk. 

d. Welke raakt je het minst? Welke het meest? Welke ga je toepassen? 
 

Bijeenkomst 2: 27 maart; hele dag 10.00 – 15.00 uur is ivm Corona niet doorgegaan. 

 

Bijeenkomst 3:  19 juni 2020 dag bijeenkomst 9.30 – 12.30 uur 

Deze bijeenkomst geven Petra en Raymonde een Workhop Voice Dialogue: 
Ter voorbereiding is de film Insight Out, een animatiefilm over Voice Dialogue door een ieder 
bekeken. Basis is het boek ‘Ik ken mijn ikken’van Karin Brugman, Judith Budde en Berry 
Collewijn.  
 
We starten met toelichting van het boek ‘Ik ken mijn ikken’. Helder wordt dat enkelen van 
onze intervisiegroep al hebben kennisgemaakt/gewerkt met Voice Dialogue.  
Er wordt vanuit gegaan dat je vanaf de geboorte onbevangen bent, nog kwetsbaar en 
gaandeweg door ervaringen groepen personen zich vormen en deze personen samen de 
persoonlijkheid vormen. De primaire ‘ikken’ zitten vooraan in de bus en bepalen de koers. 
Ook is er een bewuste ego, dit is de procesmanager van alle identificeerbare ‘ikken’.  
Er wordt een opdracht toegelicht en door ons gedaan waarbij ieder een eigen subpersoon 
kiest uit een verstrekte lijst van voorbeelden van subpersonen en hun tegenpolen. Ook 
worden plenair subpersonen per persoon door de andere groepsleden benoemt. Hierna 
worden in subgroepjes coachvragen gesteld over 1 subpersoon. Ook wordt er verwezen 
naar de volgende Podcast: https://www.wendyborst.nl/online. Een leuke interessante 
(bewustwording & ontdekking) workshop en goed in te zetten bij coaching.  Er wordt ook nog 
een zomeropdracht rondgemaild om met je eigen ikken verder aan de gang te gaan. 
 
Bijeenkomst 4: 25 september 9.30 – 12.30 uur 

We hebben gesproken over de impact van Corona van een ieder en hoe we erbij zitten op 
dat moment.  

Rose Marie heeft een 3 daagse training gedaan “leergang arbeidsmarkt gedreven 
loopbaanprofessional” en geeft daar uitleg over: Een client weet wat hij wil maar vindt geen 
werk. Nu wordt steeds belangrijker welke soft- en hardskills iemand heeft. Hoe ziet zijn 
LinkedIn profiel eruit, welke opleidingen heeft hij gedaan en welke kernwoorden kun je vanuit 
die opleidingen gebruiken om iemand beter gevonden te laten worden door ATS systemen. 
Door het gebruik van de juiste woorden op de juiste plaatsen vergroot je de kans dat iemand 
uitgenodigd wordt. Alle puzzelstukjes moeten op de juiste plaats liggen. Gebruik daarbij ook 
overzicht van het UWV: arbeidskansen overzicht of kijk op arbeidskrapte overzicht om breder 
te kijken naar andere functies. Gebruik zoekfuncties op LinkedIn of Indeed om synoniemen 
te vinden voor een functienaam.                                                                      
Arbeidsmarktscan: house of skills (gratis van gemeente Amsterdam) of via licentie LDC of 
Jobport. 

Verder hebben we gesproken over onze eigen zichtbaarheid op Linkedin en daarover tips 
gedeeld. Dit is een onderwerp om later nog uitvoeriger terug te laten komen. 

De kring coördinator geeft een terugkoppeling kwaliteitskring: Er wordt nagedacht over een 

naamsverandering naar: Intervisiegroepen. Omdat straks deelnemen aan een kring verplicht 

https://www.wendyborst.nl/online


wordt moet de vindbaarheid op de Noloc-site groter worden en zichtbaarder worden wat een 

Kring doet. Voorstel filmpje en zoekfunctie op Noloc-site zodat nieuwe leden makkelijker een 

kring kunnen vinden waar nog ruimte is of informatie hoe je een kring begint. Door gebruik te 

maken van jaarverslagen van andere kringen kun je inspiratie opdoen voor je eigen kring.  

 

Bijeenkomst 5: 6 november 2020 ONLINE 9.30 – 11.30 uur 

Het onderwerp van vandaag is Old-pain-to-go (Raymonde): Het is een methode die werkt via 

het brein en is bedoeld voor chronische aandoeningen/pijn om de pijn uit te zetten. Vanuit 

het idee dat de aansturing is vanuit het brein en dat het brein dit zal gebruiken om je te 

beschermen. Als je pijn ziet (vinger snijden) geeft het beeld  ook een waarschuwing. Pijn zet 

je aan om iets te ondernemen. Pijn is er om iets te gaan doen zodat de klacht over gaat. Pijn 

is een verfijnd iets dat in gradaties wordt uitgezonden. Het vertelt je in welke staat je lichaam 

is en of de pijn bijna klaar is. Bij langer dan 3 maanden spreek je van chronische pijn. De pijn 

heeft dan geen functie meer. Ondanks dat de klachten zijn verdwenen blijft de pijn 

aanhouden.  

Basisaanname: pijn kan aan en uit. Onafhankelijk van de klacht. Het brein houdt de pijn zelf 

aan totdat het brein betere overwegingen krijgt. Je onderzoekt met je cliënt; waarom blijft de 

pijn aan? Het brein blijft in de beschermstand staan en je kunt het nieuwe afwegingen laten 

maken om de pijn stop te zetten. Je gaat uitzoeken of de cliënt bereidt is om de pijn los te 

laten en echt gelooft dat hij/zij de pijn niet meer nodig heeft.  Soms geeft het hebben van pijn 

mensen een vorm van bescherming. Je probeert op het punt te komen dat de cliënt de pijn 

niet meer nodig heeft.  Het is dus een zoektocht.  

Heeft pijn ook te maken met angst? Angst loopt wel vaak mee met pijn omdat mensen bang 

zijn voor de pijn die gaat komen. Dit kan dus pijn aanzetten. Emotionele pijn kan fysieke pijn 

versterken en omgekeerd.  Ook fobieën kunnen eventueel behandeld  worden.  

Pijn is dus een relatief gegeven en je kan dus met het brein onderhandelen. Je probeert om 

met je cliënt de argumenten te ontkrachten die het brein bevestigen. Soms zijn het medische 

argumenten die je ontkracht of de setting waar iemand in is waar hij/zij de blessure heeft 

opgelopen.  Waarom is de klacht gekomen en waarom gebleven. Je kijkt naar de redenen 

waarom de pijn uit kan en wat is de winst daarvan.  

Dit doe je door in gesprek te gaan met het onbewust brein. Je zoekt een ingang. Deze 

ingang zit in o.a. de beweging;  

Stap 1: staande beweging, voorwaartse beweging; als potlood naar voren, lijf de ruimte 

geven met andere woorden: brein-beweging.  

Stap 2: Vragen stellen. Bv weet je dat ik heel veel last heb van (ja/nee) of  ben je bereidt de 

oude pijnsignalen uit te zetten (ja/nee) Enz.. Slotvraag aan het brein; wis en verwijder alle 

pijnberichten. Bij het zittende gedeelte geef je gerichte opdrachten aan het brein over spieren 

en herstel van de houding.  Dit geheel is een relatief korte behandeling. Het kan ook 

eventueel online. 

Het is geen hypnose je bent er helemaal bij. Je ondergaat het niet, maar je bent zelf met je 

brein in de weer. Het brein wordt toegesproken.  

Er zijn veel goede resultaten bekend. Er is een hoog slagingspercentage. Het gaat altijd over 

chronische patiënten die zijn uitbehandeld.  Resultaten kunnen ook sterk afhangen van de 

aard van de klachten. Het is wel bijzonder als het lukt. 



Hoe vlecht je dit in het werk wat wij doen? Heel fijn als je werkende mensen kan helpen met 

het verlichten van (chronische) pijn.  Voorbeelden; opvliegers, migraine. Deze methode 

wordt nog niet gebruikt door de pijnpoli bij chronische pijnbestrijding.  

Link website: www.Oldpain2go.com 

 
Margot geeft deze bijeenkomst aan dat zij onze kring helaas per 1 januari 2021 zal verlaten, 
zij zal niet langer meer werkzaam zijn als loopbaanadviseur. 
 
Geconstateerd wordt dat er chronisch te veel onderwerpen op onze agenda staan. Er wordt 
afgesproken dat er per keer 1 onderwerp en 1 intervisiecasus op de agenda komen. 
 
 
 
Jacqueline van Bruggen / januari 2021 

http://www.oldpain2go.com/

