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Jaarverslag Kwaliteitskring Delft 2018 
 
De Kwaliteitskring Delft is opgericht op 7 juli 2007.  
De doelstelling van de kring is het delen van interessante thema’s, uitwisselen van ervaringen en 
doen van intervisie.   
 
In 2018 bestaat de kwaliteitskring uit de volgende deelnemers: 
Tineke Detering, Frank Lansbergen, Margot Rijswijk, Susan de Rouw, Marjolein Gischler, Jeanine 
Pasman, Hanneke Wolterbeek en Erik Wissema. Toegetreden in 2018 zijn Ghyslaine Keijzer en 
Caroline van Driel.  
 
We hebben in 2018 de kringbijeenkomsten georganiseerd bij verschillende leden thuis en tweemaal 
op locatie. 
 
 
Bijeenkomst 1: 16 februari 2018  

(Middag sessie 13.00 – 17.00 uur plus avondeten) 

Aanwezig: Susan, Marjolijn, Hanneke, Tineke, Margot, Caroline, Frank, Erik 
Thema: Workshop Sedona Loslaat methode door Margot. 

• Introductie van Caroline die vandaag voor het eerst op ‘proef’ meedraait met de 
Kwaliteitskring. Zij introduceert zichzelf. 

• Alle data van intervisie en bijeenkomsten worden vastgesteld voor 2018 en de inhoud wordt 
deels bepaald. Welke onderwerpen willen we graag aan bod laten komen en hoeveel tijd 
wordt gereserveerd voor intervisie. Kring bijeenkomsten in 2018 zijn op 29 maart, 24 mei, 5 
juli, 20 september, 22 november.  

• De workshop van Margot start met uitleg en de uitgangspunten van Sedona. Het onderwerp 
is de Sedona Loslaat methode en zij heeft hierbij voor iedereen een werkmap waarin de 
methode staat beschreven en handzame oefeningen beschreven zijn om zelf met cliënten 
met de methode te kunnen werken. De methode, waarvoor Margot diverse trainingen heeft 
gevolgd, is ontwikkeld door Hale Dwoskin en Lester Levinson. De methode heeft raakvlakken 
met Mindfullness en Meditatie en is ook in combinatie daarmee te gebruiken. Deze manier 
van loslaten van patronen of mentale fixaties helpt om meer innerlijke rust te creëren (in je 
hoofd, wat vaak doorwerkt in de rest van je lijf). Hierdoor kan je je beter ontspannen, ga je 
ruimere mogelijkheden zien, ga je beter naar je intuïtie luisteren, wordt je positiever, etc. 

• Oefeningen in tweetallen, demonstratie van de basismethode en het schoonmaakproces. 
Ook hiermee weer oefenen in tweetallen en ervaringen delen. 

• Afsluiting van de middag en daarna borrelen en eten bij Erik thuis. 
 

Veel dank aan Margot voor deze interessante en heldere workshop waarbij we echt een tool hebben 
ontvangen om er zelf mee te werken met onze kandidaten! 

De volgende Kwaliteitskring is op 29 maart 2018 bij Hanneke (Duinweg 4B, 2585 JW Den Haag). Dit 
wordt een hele intervisie avond. Casus graag van tevoren beschrijven en inleveren bij Erik. 
Intervisiebegeleider en casus inbrenger nog nader te bepalen. 
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Bijeenkomst 2: 29-3-2018 
 
Aanwezig: Hanneke, Caroline, Tineke, Margot, Erik (verslag) 
Afwezig: Frank, Marjolijn, Susan en Jeanine 
 
Planning 2018: 
• Verzoek om bijeenkomst 5 juli te verzetten. Opties: 2 juli, 9 juli, evt. 25 juni. Graag z.s.m. reactie 

van hen die niet aanwezig waren bij de kring. 
• Waaraan willen we de zomerbijeenkomst besteden? Graag ieder nadenken over een goede 

middagbesteding! 
• De nieuwe privacyrichtlijn (AVG) wordt in mei ingevoerd. De NOLOC besteedt aandacht aan wat 

dat betekent voor ons werk, Tineke stuurt een uitnodiging rond voor een bijeenkomst over dit 
onderwerp waar zij zelf heen zal gaan. 

• De samenwerking tussen NOLOC en CMI gaat veranderen en daarmee ook de hele aanpak en 
inhoud van de beroepserkenning en -certificering. Het ziet er naar uit dat de basiserkenning wat 
meer zal gaan vragen, CMI als afzonderlijke certificering zal gaan verdwijnen. Er wordt gemikt op 
invoering van de nieuwe systematiek per 1-1-2019 en er komt een overgangsregeling. Wordt 
vervolgd. Erik is vanuit de Ledenraad goed op de hoogte, dus kan altijd bevraagd worden. 

 
De tijd wordt vervolgens besteed aan de casus die door een van ons wordt ingebracht:  
• We werken met de tienstappenmethode, die wat meer tijd kost, maar ook veel rust geeft in de 

behandeling van de casus. We hebben dat inmiddels een paar keer gedaan en ook nu blijkt dat 
het voor de inbrenger veel gelegenheid biedt voor reflectie. We constateren  dat het voorlaatste 
onderdeel (bespreken casus door deelnemers, zonder inbrenger) beter verloopt als de inbrenger 
ook echt uit de kring gaat en fysiek wat meer op afstand is. Dat geeft meer ruimte. 

• Inbrenger brengt een casus in waar ze zich zeer betrokken bij voelt (blijkt gedurende bespreking) 
en waarbij ze daardoor veel behoefte had om uit te leggen; over de casus en over zichzelf. Voor 
inbrenger een eye-opener dat ze met al haar ervaring en professionele distantie toch in deze 
casus werd ‘meegezogen’. En uit het oog verliest dat: 

o Ze wel degelijk veel heeft bereikt; 
o Er mogelijk sprake is van gekoesterd slachtofferschap, waardoor problematiek in stand 

blijft; 
o Er sprake is van langdurige behandeling door een psycholoog (10 jaar), waarbij 

aanwezigen twijfels hebben over de effectiviteit. Ook wil cliënt eigenlijk niet praten over 
dat traject. Op zichzelf het goed recht van de cliënt, maar het lijkt de voortgang van de 
coaching ook in de weg te staan omdat de thema’s in werk en privéleven waarschijnlijk 
met elkaar te maken hebben. 

• Inbrenger vond de intervisie waardevol en kan verder met de casus. 
 
EW, 4-4-2018 
 

Bijeenkomst 3: 24-5-2018 
 
Afgemeld: Margot 
 
We danken Caroline voor haar gastvrijheid.  
 
We bespreken het programma voor de volgende Kring, op 2 juli. Er zijn verschillende 
programmamogelijkheden, waarbij we uiteindelijk kiezen voor een workshop stemcoaching. Tineke, 
Hanneke en Jeanine organiseren de bijeenkomst en letten erop dat de workshop ook toegevoegde 
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waarde heeft voor ons werk als loopbaancoach (en dus meer is dan een leuke kennismaking). In 
overleg met workshopleider zoeken ze een passende locatie.  
 
We zijn vanavond in handen van Caroline en Susan die met ons aan de slag gaan met creatieve 
werkvormen die we bij coaching kunnen inzetten. Goed benutten van beide hersenhelften, prikkelen 
en woorden en beelden ‘vangen’.  
 
Allereerst kiezen we uit drie introductie werkvormen (associatiekaarten, de vijf vingers van je hand, 
study cubes). Het biedt Ghislaine de mogelijkheid om zichzelf te introduceren als aspirant lid van de 
Kring Delft en alle anderen om zich op een ‘andere’ manier aan haar en elkaar voor te stellen. Deze 
werkvormen bieden ook vele andere mogelijkheden om in te zetten voor coaching. 
 
Vervolgens gaan we, aan de hand van een door Caroline ontworpen kalender, aan de slag met één 
van de twaalf thema’s (één per maand). Elk thema kan worden vertaald naar een persoonlijke 
(coaching) vraag. Zo kun je de kalender gebruiken om bijvoorbeeld per dag of per week 
aandachtspunten te noteren, te brainstormen, afspraken met jezelf te maken, of je door anderen te 
laten inspireren. We vullen eerst zelf een maand in, met behulp van woorden, beelden en knipsels. 
Daarna werken we aan een tweede maand, waarbij ieder een korte voorzet geeft over zijn eigen 
vraag met betrekking tot het thema, waarna die maand de hele groep rond gaat en ieder het zijne 
eraan toevoegt. Dat biedt andere invalshoeken die helpen om anders naar het vraagstuk te kijken. 
Interessant is of die invalshoeken echt verrassend en nieuw zijn of dat ze een bevestiging zijn van wat 
je eigenlijk wel weet, maar even uit het oog bent verloren. Dat verschilt van persoon tot persoon (en 
waarschijnlijk van vraag tot vraag). 
 
We sluiten om 22.15 af na een intensieve en inspirerende avond, waarbij we concluderen dat we met 
dit thema (creatieve werkvormen) nog vaker aan de slag kunnen.  
 
EW, 25-5-2018 
 

Bijeenkomst 4:  2-7-2018 
 
Aanwezig: Hanneke (verslag), Caroline, Tineke, Margot, Erik, Marjolijn, Susan, Jeanine, Ghislaine  
Afwezig: Frank 
 
Dit keer besteden we een hele middag aan de workshop “Sterk staan met je stem, Stemcoaching 
door Marjolein Koetsier (stemcoach en zangeres).  
 
De stemcoach neemt ons in 4 stappen mee door het principe dat je als coach je stem kan gebruiken 
als coachings instrument. 
 
 
S staat voor: Sta sterk (bewustwording van welke impact je stem heeft en hoe je klinkt. Het lichaam 
als klankkast, de adem als snaren, het oor om mee waar te nemen en woorden om uit te spreken). 
T staat voor: Train (kaak, lippen en tong kunnen voldoende spanning maken met de mond en deze 
spieren kan men bewust trainen; ook: gebruik maken van buikspieren en om kunnen zetten naar 
energie) 
E staat voor: Evalueer ( wat hoor je bij de ander, waarbij wij een rondje doen en iets over onszelf 
vertellen waarna de anderen vertellen wat zij zien en horen aan de stem en hoe dat overkomt) 
M staat voor: Mindset (aan de hand van de TedTalk van Amy Cuddy : Fake it till you make it” wordt 
duidelijk dat je beter kunt faken wat je wilt uitstralen dan het helemaal niet te doen, als je moeite 
hebt met je uitstraling, bijv met hoe je overkomt in een sollicitatie gesprek). 
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Vervolgens werken wij allemaal een kernkwadrant uit waarvan we de allergie zelf kunnen voorspelen 
om te ontdekken wat dat met de ander doet. 
 
Met name in de laatste oefeningen komen wij tot de ontdekking wat we wel zien bij de ander niet 
altijd is hetgeen men wil uitstralen. En hoe de stem daarbij als hulpmiddel kan dienen door te leren 
ermee te  varieren. 
 
Na deze door iedereen positief beoordeelde workshop beeindigen wij de dag met een borrel en eten 
bij Jeanine thuis. 
 
 
HW (1-8-2018) 
 
 

Bijeenkomst 5:  20-09-2018 
 
Aanwezig: Hanneke (verslag), Frank, Tineke, Margot, Erik, Ghislaine  
Afwezig: Caroline, Susan, Jeanine, Marjolijn 
 
De avond wordt gestart met het terugkerend discussiepunt van de aanlevering van een intervisie 
casus. Vaak brengen dezelfde leden een casus in. Het zou goed zijn om minstens ieder 1 casus 
jaarlijks te laten indienen om evenwichtige spreiding en constante aanvoer van casus te hebben.  
 
Het thema voor de volgende keer (22 november as) wordt voor besproken. Besloten wordt dat Eric 
en Ghislaine samen een workshop voorbereiden over het onderwerp: “De overkokende 
samenleving”, over stress en werkdruk versus de rol van de coach hierin. 
 
Intervisie casus: 
  
De tijd wordt dit keer weer geheel besteed aan twee intervisie casus die worden ingebracht:  
• We werken opnieuw met de tienstappenmethode, die wat meer tijd kost, maar ook veel rust 

geeft in de behandeling van de casus. We hebben dat inmiddels een paar keer gedaan en ook nu 
blijkt dat het voor de inbrenger veel gelegenheid biedt voor reflectie. We hadden eerder al 
geconstateerd dat het voorlaatste onderdeel (bespreken casus door deelnemers, zonder 
inbrenger) beter verloopt als de inbrenger ook echt uit de kring gaat en fysiek wat meer op 
afstand is. Dat geeft meer ruimte. 

• Inbrenger 1 brengt een casus in waar bij zij zich gaandeweg de intervisie realiseert dat er sprake 
kan zijn van het helper syndroom en van overdracht-tegenoverdracht. Met verschillende nuttige 
adviezen eindigt de casus en heeft inbrenger een goed beeld van haar eigen rol in de casus die 
actueel is en handvaten om ermee verder te gaan. 

• Inbrenger 2 brengt een casus in over een persoon die moeite heeft met goed voor zichzelf te 
zorgen in een lastige management situatie. Inbrenger heeft moeite met de combinatie van 2 
rollen (nl de coach en de adviseurs rol) die in conflict lijkt te zijn met zijn opvatting over zijn rol 
als uitsluitend coach. Na een rondje adviezen in de kring eindigt de casus met verschillende 
inzichten voor de inbrenger die hem verder helpen. 

 
 
HW (05-11-2018) 
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Bijeenkomst 6: 22-11-2018 
 
Aanwezig: Allen!! 
 
Algemeen:  
• Susan deelt mede dat zij de Kring zal verlaten. Ze heeft haar lidmaatschap van NOLOC opgezegd 

omdat ze als studiebegeleider lid is van een beroepsvereniging die juist daarop is gericht. Twee 
beroepsverenigingen is teveel. Susan komt in januari bij de Kringbijeenkomst om afscheid te 
nemen en om voor ons een workshop te verzorgen over “Groeimindset en de kunst van het 
falen” 

• Data in 2019: 
o 7 februari 13-20 uur:  

 13-15 uur intervisie; 
 15-17 uur workshop Susan 
 17-20 uur eten 
 Locatie: Erik 

o 20 maart 20-22 uur: 
 Thema veiligheid in organisaties; 
 Uitwerking Marjolijn en Frank 
 Locatie n.t.b. 

o Overige data 2019: Erik zet datumprikker uit. 
 
 
Thema “Borderline Times en de rol van de Coach” 
 
Voorbereid door Ghislaine en Erik gaan we, aan de hand van een aantal stellingen, met elkaar in 
gesprek over de trends die we zien en onze rol al coach daarin. Onderstaand een korte samenvatting 
van de punten die in het gesprek aan de orde kwamen. Inleidend document staat ook op de dropbox 
bij de verslagen.  
 
Stelling 1: “We laten onze identiteit steeds meer bepalen (door de ogen) van anderen.” 
• Wanneer je dicht bij jezelf blijft, ben je veel krachtiger, ook in relatie tot anderen. 
• Opvallend is dat veel mensen tegenwoordig snel voegen in een organisatie; invoegen in vaste 

structuur, regelmaat en processen. Mogelijk zijn ze al lang blij dat ze een baan hebben? Het is 
wel opvallend, omdat we ‘eigenheid’ tegenwoordig zo belangrijk vinden. 

• Vooral de jongeren worden van huis uit nogal eens flink geduwd en gestuurd. “projectkinderen”, 
die ook in grote getale bij de GGZ terechtkomen op dit moment. Sommige jongeren breken uit, 
anderen voegen zich juist snel. Identiteitsvorming is bij jongeren natuurlijk ook nog volop in 
ontwikkeling als ze op de arbeidsmarkt verschijnen. 

• Het is de vraag of de identiteitsvorming nu echt zo anders verloopt dan vroeger. Anderen zijn 
daarbij altijd belangrijk geweest.  

• We bevinden ons tegenwoordig wel hoger in de piramide van maslow en zijn dus ook meer 
gericht op ontwikkeling.  

• Het moderne onderwijs is sterk gericht op zelfontplooiing, terwijl dat op de arbeidsmarkt (nog) 
lang niet overal zo is.  

• Het is wel merkbaar dat steeds meer mensen last hebben van steeds meer prikkels. Dat maakt 
het moeilijker om dicht bij jezelf te blijven.  

 
Stelling 2: “Stress is geen groter probleem dan 30 jaar geleden.” 
• Stress heeft te maken met verwachtingen, van anderen en van jezelf. 
• De snelheid in de maatschappij is de afgelopen 30 jaar enorm toegenomen. 
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• Het grote wantrouwen in de maatschappij leidt tot veel bureaucratie en verantwoording, wat 
een stressfactor kan zijn omdat het ten koste gaat van wat je in je werk eigenlijk liever zou doen. 

• 30 jaar geleden was er in verschillende economische sectoren (industrie, productie) ook een 
hoge productiedruk. Ook toen was er dus bij groepen hoge werkstress. Het lijkt dat die stress en 
productiedruk is doorgeschoven naar de ‘witte boorden’.  

• Er was 30 jaar geleden in veel organisaties veel meer tijd, geld en ruimte voor ontwikkeling. 
• Snelheid leidt tot stress, maar ook tot nieuwe initiatieven om zaken slimmer aan te pakken.  
• De toegenomen hoeveelheid prikkels kan leiden tot het uitstellen van keuzes/besluiten. Juist 

focus is nodig om je werk te kunnen doen. 
• De grote nadruk die er tegenwoordig ligt op ‘zichtbaar moeten zijn’ geeft stress voor 

bijvoorbeeld meer introverte mensen. 
•  Stress is een verschijnsel dat ook veel zichtbaarder wordt, doordat we er inmiddels 

eenvoudigweg veel meer van afweten. 
• De flexibilisering die we alom zien is een stroming waarin mensen mee moeten en die 

verandering van systeem (van vast naar flex) is een systeemverandering; dat geeft stress. 
• Er is veel te kiezen, dus er is ook veel keuzestress. Er is ook veel nadruk om ‘moeten kiezen’. 
• Misschien moeten we ook weer leren om gewoon af en toe ongelukkig te kunnen zijn en te 

accepteren dat niet alles altijd maar leuk kan zijn. 
• In hoeverre leven we tegenwoordig steeds meer in ‘bubbels’ waarmee we ons afsluiten voor 

prikkels/anderen/ontwikkelingen? 
• Stress vraagt eigenlijk om terug te gaan naar de essentie (bijvoorbeeld van je werk). Dat is niet zo 

makkelijk. Tevredenheid en (zelf)waardering kunnen echter veel rust geven. 
• Mensen gaan nogal eens ‘ondergronds’ in organisaties om daarmee afstand te nemen van 

ontwikkelingen waarvan ze last hebben, maar waarop ze toch geen invloed hebben. 
 
Stelling 3: “Coaches zijn, in het verlengde van HR, vooral trendvolgend geworden.” 
• De discussie levert een heel gemengd beeld op. 
• Het ziet er onmiskenbaar uit dat HR in de organisatie veel meer richting leiding is geschoven en 

verder van de medewerker af staat. HR vindt dat zelf vaak prima, het biedt mogelijkheden om 
meer strategisch mee te denken en te beslissen door zo dichter bij het vuur te zitten. 

• Hoewel wordt herkend dat de speelruimte voor loopbaancoaching vaak kleiner is geworden, 
benadrukken allen dat ze wel de ruimte nemen om onafhankelijk te zijn, zonder aan de kant van 
HR te komen staan. Voor coaches die zelfstandig werken is dat wellicht makkelijker dan voor hen 
die in dienst zijn of worden ingehuurd door organisaties die allerlei procedures hebben over de 
wijze waarop mensen moeten worden begeleid.  

• We zien er juist het belang van in om onafhankelijk te blijven en ruimte te nemen om de 
coaching te doen op de wijze die in het belang van de cliënt is. Tegelijkertijd is er altijd het (ook 
gezonde) spanningsveld met de opdrachtgever, die als betalende partij wel degelijk iets te 
zeggen heeft. Dat vraagt er dus vaak om, om goed in gesprek te blijven met HR/opdrachtgever en 
die ook te overtuigen dat je als coach ruimte nodig hebt om je werk goed te kunnen doen (en dat 
dat wat oplevert).  

 
Deze samenvatting is geenszins volledig. En biedt ons vast allerlei aanknopingspunten om in de 
toekomst over in gesprek te gaan.  
 
EW, 26-11-2018 
 

 

 


