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Jaarverslag kwaliteitskring de Hef 2018  

  
De kwaliteitskring heeft plaats voor veertien leden, op het moment dat dit verslag wordt 

geschreven hebben wij tien leden. Dit betekent dat er vier plaatsen zijn. In januari 2019 zal via 

het secretariaat van NOLOC in opdracht van de kring coördinator een oproep gedaan voor 

nieuwe leden. De leden van De Hef ontmoet elkaar in de Van der Takstraat in het pand waar de 

Hef in 2011 is gestart. 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar.  

 

Bijeenkomsten  
 

In totaal zijn er vijf bijeenkomsten geweest. We starten met informatie-uitwisseling waar we 

ook een “rondje langs de velden” doen waarin iedereen in het kort vertelt waar hij/zij mee 

bezig is en relevant vindt om met elkaar te delen. Omdat is gebleken dat dit onderdeel veel tijd 

vraagt, is unaniem besloten dit onderdeel in de toekomst niet meer op de agenda te zetten. 

 

Per keer is er of een thema behandeld of er is intervisie geweest. De thema’s zijn vooraf met 

elkaar bepaald waarna één of meerdere leden de verzorging van die avond op zich neemt.  

 

De bijeenkomsten worden op roulatiebasis geleid door een voorzitter. De notulist van de ene 

bijeenkomst is de voorzitter van de volgende bijeenkomst. Zo heeft iedereen een keer die rol.  

De kring kent een coördinator. 

  

De invoering van de AGV heeft alle bijeenkomsten op de agenda gestaan. In dit kader is er 

veel informatie uitgewisseld waarmee de leden elkaar hebben geholpen. 

 

De eerste bijeenkomst op 25 januari.  

Thema: wat is jouw verhaal 

 

In deze eerste bijeenkomst van 2018 hebben wij drie gasten verwelkomd in het kader van hun 

aanmelding als nieuw lid.  

Om kennis te maken met de nieuwe leden en elkaar beter te leren kennen hebben we gekozen 

voor het thema: wat is jouw verhaal?   

 

Alle leden namen een (dierbaar) voorwerp mee dat van betekenis was en iets zegt over de 

manier waarop zij werken of hoe zij hun rol als loopbaanadviseur in de toekomst zien.    

Aan de hand van deze methodiek hebben wij op een heel plezierige en ontspannen wijze 

(wederom) met elkaar kennis gemaakt. 

 

De tweede bijeenkomst op 22 maart  

Thema: zichtbaarheid - de toekomst van loopbaanadviseurs 

 

Om je zichtbaarheid te vergroten is het van belang dat je weet wat je kwaliteiten zijn, wat je 

missie is en waarom je de dingen doet, die je doet. 
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Er is gestart met een zelfonderzoek naar de kwaliteiten van eenieder. Ter voorbereiding hebben 

alle leden hun missie en het waarom op papier gezet. Op de avond zelf is dit uitgewisseld.  

 

De derde bijeenkomst  24 mei 

Thema: Intervisie 

 

Dit keer wordt de methodiek 10 punten intervisie ingezet. Vanuit de aanwezigen komt het 

advies om tijdens intervisie te switchen van intervisievorm. 

 

De vierde bijeenkomst op 20 september 

Thema: Zichtbaarheid II 
 

Deze avond is er een vervolg gegeven aan het thema zichtbaarheid. Er is gewerkt met de 

Gouden cirkel van Simon Sinek die bedrijven benadert met de Why-How-Wat benadering. 

 

Vragen die je als loopbaanadviseur zou kunnen stellen zijn: 

Hoe onderscheidend ben ik als loopbaanprofessional? 

Wat is mijn toegevoegde waarde? 

Wat is mijn missie? 

 

Als je een sterk merk bent, dan kun je je onderscheiden vanuit je authentieke toegevoegde 

waarde en missie. 

 

Nadat we voor onszelf antwoorden hebben gegeven op bovenstaande vragen, hebben we dit 

verwerkt in een krachtige elevatorpitch. 
  

De vijfde bijeenkomst op  8 november 

Thema: geen thema deze avond 
 

Deze avond is gebruikt om 2018 te evalueren. We kijken terug op een mooi jaar.  

Hoogtepunt voor De Hef was het gezamenlijk etentje dat heeft plaats gevonden in juni. Dit was 

leuk en lekker informeel. 

Leerzaam en best lastig was het jezelf pitchen (terwijl je je eigen klanten dit soort opdrachten 

regelmatig geeft….). 

 

Verder is de samenvoeging Noloc en CMI ter sprake gekomen en de certificering nieuwe stijl. 

Tevens is de agenda voor 2019 vastgesteld en hebben we besloten om leden te werven in 

januari 2019. 

 

Op de agenda 2019: Doe werkvormen met elkaar delen, coaching verschillende generaties (Y,Z 

enz.),een buitenactiviteit met wandel mogelijkheid, E-coaching en Intervisie. 

 

Tot slot is ook de wens uitgesproken om een gezamenlijk maatschappelijk doel te dienen. Dit 

was overgebleven uit de Innovate sessie uit 2017. Hier willen we in 2019 vorm aan geven. 


