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KWALITEITSKRING NOLOC REGIO MIDDEN - AMERSFOORT E.O. 
 

Algemeen  
De kwaliteitskring Amersfoort e.o. is in september 2021 gestart met als doel 
intervisie en het uitwisselen van ervaringen en kennis. Onze kwaliteitskring 
bestaat uit 15 leden waarvan een deel als zelfstandig loopbaancoach werkt en 
een aantal in loondienst. 
 
De leden zijn: 
● Anneke van Dijck 
● Annemarie de Jong 
● Anton te Velde 
● Astrid van Velden 
● Elizabeth Oenema 
● Floor Reeze 
● Frieda van Bruggen (vroegtijdig afgemeld) 
● Grea van Middendorp 
● Jolanda Dortmans 
● Lucienne ter veen 
● Melissa Albers 
● Peter Blokhuis 
● Reina Janssen 
● Sabine baltussen 
● Yvonne de jong 
 
In het afgelopen jaar zijn wij zes keer bij elkaar gekomen om elkaar 
vakinhoudelijk te versterken en te inspireren. Onder andere over 
vakinhoudelijke ontwikkelingen, specialisaties en stromingen, methodisch 
handelen, attitude van loopbaanprofessional en actuele ontwikkelingen. De 
vorm van uitwisseling was vrij. Deze kon variëren van workshops door 
deelnemers, casuïstiek en intervisie tot tips over opleidingen en symposia, 
boekbesprekingen of methodiek ontwikkeling. 
 
De bijeenkomsten vonden plaats op: 
1e – 10 november 2021  
2e – 19 januari 2022 
3e – 23 maart 2022 
4e – 18 mei 2022 
5e – 21 september 2022 
6e – 16 november 2022 
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Het presentieoverzicht van de bijeenkomsten is als bijlage aan dit verslag 
toegevoegd. 
 

Locatie  
De bijeenkomsten zijn gehouden op afwisselende locaties, doorgaans op een 
van de werklocaties van onze leden.  
 

De bijeenkomsten  
De bijeenkomsten verlopen gestructureerd. Jaarlijks worden de data geprikt en 
de onderwerpen voor de bijeenkomst worden zoveel mogelijk van tevoren 
vastgelegd. Het streven is om in ieder geval regelmatig casussen te bespreken. 
De agenda kent een vast stramien. Het voorzitterschap rouleert en van elke 
bijeenkomst worden, ook in roulatiebeurten, notulen gemaakt. De rol van 
coördinator wordt jaarlijks door een van onze leden ingevuld, dit jaar en 
volgend jaar door Astrid van Velden.  
Op alle bijeenkomsten komen naast praktische zaken, het verslag, nieuwe 
ontwikkelingen en gevolgde seminars/trainingen aan de orde. Casuïstiek 
vinden we belangrijk en voor 2023 zal dit nog vaker worden ingepland. 
Afspraak is dat degene die inbrengt de betreffende methode kiest en toelicht 
aan de groep. Daarnaast besteden we aandacht aan vakinhoudelijke 
onderwerpen. We laten ons ook graag inhoudelijk inspireren en informeren 
over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
 
Hieronder volgen de specifieke onderwerpen per bijeenkomst: 

 Datum: Voorzitter Notulist Inhoud / Hoofdonderwerp 

1 10-11-21 Floor Elizabeth ● Grea: Ondernemerschap 
● Praktijkcasus 
● Actualiteiten: Ontwikkeladvies, TOZO- 
   regeling en Loopbaancongres 

2 19-01-22 Peter Sabine ● Anton: Burn-out of bevlogen 
● BOVAG-Methodiek 
● Actualiteiten: STAP-regeling en  
   potentiële  
   netwerken op gebied van loopbaan 

3 23-03-22 Floor Jolanda ● Floor: ACT methode 

4 18-05-22 Sabine Sabine ● Sabine: Intervisie casus + methoden 
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5 21-09-22 Anneke Jolanda ● Reina: Inspiratiesessie 
● Schrijfoefening 
● Actualiteiten vanuit Noloc ledenraad 
● Tips en ervaringen Noloc  
    recertificering 

6 16-11-22 Grea Sabine ● Melissa: Intervisie casus + methodiek 
● Feedback Noloc Recertificering  
● Actualiteiten: tarieven loopbaan- 
   adviseurs i.r.t. STAP-budget 

 

Korte samenvatting van de bijeenkomsten 
 
1e Bijeenkomst: 10 november 2021 
Deze bijeenkomst had als hoofdthema ‘Ondernemerschap’. Op basis van de 
uitvraag vooraf aan deze bijeenkomst, heeft Grea een aantal vragen centraal 
gesteld. De vragen gaan met name over hoe kom ik aan klanten, hoe behoud ik 
klanten, wat is een goed verdienmodel/tarief en hoe presenteer ik mijzelf.  Bij 
het doorlopen van de vragen is de Golden circle van Simon Sinek (why, how, 
what) toegepast. Waar wil je voor staan met je 
onderneming/loopbaanprofessional en hierop reflecteren of dit nog past en 
goed voelt. In subgroepen zijn middels intervisie vragen en problemen in de 
dagelijkse werkpraktijk besproken. Daarnaast heeft Grea nog een eigen 
praktijkcasus ingebracht. 

Na een plenaire bespreking zijn de belangrijkste inzichten die zijn opgehaald:  

- Meer geld vragen bij bepaalde bedrijven (banken!) 
- Voorbereidingstijd en na-bereidingstijd meenemen in het tarief 
- Gericht mensen binnen jouw netwerk vragen hoe je je netwerk kan 

uitbreiden (dus via warme contacten) 
- Concreet maken wat je kan, daarin kunnen sturen naar de klant, op je 

specialisatie gevonden worden en vandaaruit de klant kennis laten 
maken met andere diensten die je aanbiedt. 

- Je klanten na afloop even nabellen/mailen of ze verder met je willen 
gaan n.a.v. een intake. Daarin de regie houden – maar doe wat bij je past 
en het type ondernemer dat je bent. 

- Er worden verschillende tarieven gehanteerd, fluctuerend van 80 – 150 
euro, onderscheid makend naar particulieren en bedrijven, wel of niet 
zonder een bureau, in uurtarief maar ook vertaald naar trajecttarief. 

- Social media inzetten. 
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2e Bijeenkomst: 19 januari 2022 
In deze bijeenkomst neemt Anton ons mee in zijn presentatie ‘Burnout of 
bevlogen’. Tijdens deze interactieve wisselen we van gedachten over 
persoonlijke energie-gevende momenten, zogezegd ‘gouden’ momentje. Anton 
deelt hierover zijn aanpak en suggesties. Bijvoorbeeld starten met een 
preventiegroep om eerst mensen bewust  te maken waar ze energie van 
krijgen. Aan de hand van enkele schema’s laat hij zien wat stress met je 
fysiologisch systeem doet wanneer de stress te veel wordt en te lang aanhoudt 
wat dat met je gesteldheid doet en hoe herstel in zijn werk kan gaan. Ook gaat 
hij in op de verhouding tussen prestatieniveau en stressniveau en neemt hij ons 
mee in verschillen tussen depressie – burn out – overwerkt zijn. Anton geeft 
aan wat dit met mensen kan doen en wat veel voorkomende persoonlijke 
kenmerken hierbij zijn. 
Een boekentip van Anton is: ‘Gek op stress’, Suzan Kuijsten. 
 
Anton neemt ons verder mee in zijn eigen ontwikkelde methodiek BOVAG 
waarin hij de volgende onderwerpen aan bod laat komen Bewegen 
Ontspanning Voeding Acceptatie en Gedrag. Hij besteedt met zijn cliënten aan 
alle onderwerpen aandacht.  

3e Bijeenkomst: 23 maart 2022 
In de bijeenkomst heeft Floor ons enthousiast meegenomen in de ACT 
(Acceptance and Commitmenttraining). Zij heeft gekozen voor een praktische 
aanpak met de groep en vooral ACT te laten ervaren. Daarnaast gaat Floor in 
haar toelichting in op de grondhouding van de ACT coach en deelt zij haar 
ervaringen. 
 
Toelichting: 
Vanuit de 7 eigenschappen van effectief leiderschap kennen we de cirkel van 
invloed en de cirkel van betrokkenheid. We hebben geen invloed op dat wat 
het leven ons voorschotelt (of het regent, iemand ziek wordt of verliefd op je 
wordt, of je collega slecht gehumeurd is,….). ACT voegt hier nog een laag aan 
toe: we hebben ook nauwelijks invloed op wat er bij ons van binnen opdoemt 
(gevoelens, gedachten, lichamelijke sensaties, herinneringen, beelden,…). Hier 
zit een wetenschappelijk stevig onderbouwde theorie onder: RFT (Relational 
Frame Theory),  

Met ACT leer je mensen vaardigheden aan om zich op een andere manier te 
verhouden tot alles wat er van binnen opdoemt en waar je nauwelijks controle 
op hebt.  
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• Je leert te zijn met alles wat opdoemt aan emoties en gevoelens, deze actief 
toe te laten en hier ruimte voor te maken in plaats van dit zo snel mogelijk 
te willen oplossen, te onderdrukken, vermijden of van weg te bewegen.  (zie 
de metafoor met de tas van gisteren) 

• En je leert met een meer gezonde afstand te kijken naar je gedachtes en 
overtuigingen, waardoor je er niet meer inhoudelijk in discussie hoeft te 
gaan, jezelf hoeft te overtuigen, ze om hoeft te buigen of te veranderen.  

Je leert als het ware de strijd in je hoofd en lijf te staken en je energie zoveel 
mogelijk te stoppen in handelen op een manier je je helpt in de richting van je 
waarden.  

In coaching ervaar ik dat ACT mensen veel sneller en waardengerichter in 
beweging brengt. Het is minder analyseren, veel ervaren en kijken naar wat 
werkbaar is. Waarbij de grondhouding van de coach is:  

• zelf (functioneel) open over je eigen interne worstelingen,  

• erkennen van wat pijnlijk is 

• normaliseren van emoties en gedachtes 

• mildheid naar jezelf en de ander (we rommelen ons allemaal maar een 
beetje door het leven heen)  

• samen op onderzoek uit, kijken waar we uitkomen 

• practise what you preach  

Ter ondersteuning van het ACT gedachtengoed heeft Floor ons na afloop nog 
meer informatie en praktische oefeningen toegestuurd. 
 
4e bijeenkomst: 18 mei 2022 
Deze bijeenkomst staat volledig in het teken van intervisie en intervisievormen. 
Na de opening worden diverse intervisievormen besproken en toegelicht. Aan 
de hand van een actuele casus van Anton gaan we praktisch aan de slag met de 
intervisievorm ‘Speedsparren’ 
Hierbij wisselen we 3x van koppel (2 rijen van deelnemers die tegenover elkaar 
plaatsnemen) en nemen de opbrengst van de voorgaande sessie(s) steeds mee 
naar de volgende sparsessie.  
 
Na de intervisiesessie bespreken we plenair de leermomenten en conclusies. 
De belangrijkste punten hieruit zijn:  

- Als je deze oefening/methode met niet-coaches uitvoert verloopt die 
heel anders; andere energie en vragen.  

- Er zijn wel heel verschillende gesprekken ontstaan; verbreding van de 
casus, verschillende invalshoeken 
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Ter informatie stuurt Sabine nog de beschrijving van de diverse 
supervisiemethodes naar alle leden van onze kwaliteitskring.  
 
5e Bijeenkomst: 21 september 2022 
Deze bijeenkomst na de zomerperiode start met een mooie schrijfoefening die 
wordt begeleid door Anneke. De antwoorden op de drie kernvragen: Afgelopen 
zomer heb ik enorm genoten van, het gevoel wat ik daaruit wil vasthouden is 
en dat ga ik doen door, leverde mooie en soms ontroerende momenten op.  
Bij de actualiteit is aan de orde geweest: 
- ontwikkelingen en actualiteiten vanuit de ledenraad van de Noloc 
- korte brainstorm over suggesties voor besteding van ons budget 
- tips en ervaringen m.b.t. Noloc her-certificering 

Vervolgens neemt Reina ons met haar enthousiasme mee in de inspiratiesessie. 
Hoe kom je van uit je eigen leven en ervaringen in verbinding met je werk. Hoe 
kun je dan kantelen in je werk vanuit jezelf. Ze heeft hier in 2017 haar boek 
Spring! over geschreven en deelt met ons ook haar persoonlijke verhaal als 
bruggetje naar de “oefeningen” die we doen.   
Na afloop van deze sessie mailt Reina ons de sheets. 
 
6e Bijeenkomst: 16 november 2022 
Voordat we in deze bijeenkomst casuïstiek gaan behandelen, komen een aantal 
praktische zaken aan de orde, w.o. besteding budget, planning 2023, thema’s 
2023 en vooruitblik op jaarverslag 2022. Na overleg is besloten het budget 
samen te voegen met het budget van 2023 zodat meer bestedingsruimte is 
voor een gezamenlijke activiteit. Hiervoor worden een aantal suggesties 
aangedragen, waaruit een keuze wordt gemaakt voor wandelcoaching. 
 
Bij de actualiteiten wordt stilgestaan bij de feedback op de Noloc recertificering 
en wordt er nog een filmpje getoond waarop gereflecteerd moet worden. Bij 
deze bespreking komt ook naar voren dat de recertificering neigt naar een 
versmalling. Een tendens naar een minder brede ‘professional’ maar meer 
coaching. 
Tip van Anton: Opleiding van Vista Nova geeft toegang tot een verkorte 
procedure. 
Een ander punt had betrekking op het Stapbudget en het aandragen van 
loopbaanadviseurs waarvoor vergoedingen werden betaald. Unaniem werd 
gesteld dat dit soort praktijken niet oké zijn. Hiervan is ook melding gemaakt bij 
de Noloc. 
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Inhoud casuïstiek: 
Melissa brengt een praktijkcasus in. Deze wordt besproken via de Balint-
intervisie methode. Onderling worden de rollen verdeeld en alle stappen 
doorlopen. Daarna wordt plenair besproken wat het ons ieder heeft gebracht 
en met ons heeft gedaan. Uit deze reflectie kwamen de volgende punten naar 
voren: 

- Dramadriehoek / herkenning 
- Herkenning en de vraag waar is mijn comfortzone? 
- Procesmatiger kijken naar een casus – wat is de opdracht / procedure 
- Herkenning van de worsteling van Melissa 
- Te betrokken kunnen zijn is niet perse handig 
- Herijking 
- Op je handen zitten als coach 

 
Tot slot overleggen we de planning, thema’s en rollen voor de bijeenkomsten in 
2023. En bovenal sloten we deze laatste bijeenkomst van dit jaar af met een 
positief gevoel en uitkijkend naar 2023! 
 

Plannen voor 2023  
Data geplande bijeenkomsten (van 19.15 – 21.30 uur):  
• 11 januari  
• 22 maart  
• 7 juni 
• 20 september 
• 15 november 
 
Onderwerpen die we komend jaar graag iig willen behandelen zijn: 
Systemisch werken 
Casuïstiek 
Wandelcoaching 
 
Voor 2023 worden de volgende nieuwe initiatieven van onze leden ingebracht: 
Elisabeth gaat ACT doen via de uni, geïnspireerd door Floor. 
Astrid gaat intervisiebegeleiding doen bij Blankestijn en partners en  
Grea gaat TA doen. 
 

Financiën  
Het budget van 2022 wordt overgeheveld naar 2023 zodat meer besteed kan 
worden aan de gezamenlijke activiteit die in juni 2023 plaatsvind.  
Eventuele verdere kosten worden onderling door de deelnemers bekostigd.  
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Tot slot  
Kwaliteitskring Amersfoort e.o. kijkt met plezier en voldoening terug op het 
afgelopen jaar, waarin we zijn gegroeid. Wij hebben een prettige groep en een 
veilige sfeer om persoonlijke thema’s naar voren te brengen. De bijeenkomsten 
zijn leerzaam, actueel, verrijkend, inspirerend en geven ons een goed gevoel.   
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Bijlage: Presentieoverzicht deelnemers 

 
Leden per 31 december 2021 
Anneke van Dijck, Annemarie de Jong, Astrid van velden, Elizabeth Oenema, 
Floor Reeze, Frieda van Bruggen, Grea van Middendorp, Melissa Albers, Peter 
Blokhuis, Reina Janssen, Sabine baltussen, Yvonne de jong, Jolanda Dortmans, 
Lucienne ter veen en Anton te Velde. 
Totaal: 15 deelnemers (*) 
(*) max. aantal deelnemers bereikt 

Naam 10-11 19-01 23-03 18-05 21-09 16-11 

Anneke van Dijck x x x - x x 

Annemarie de Jong x x x x - x 
Anton te Velde x x x x - x 

Astrid van Velden x x x - x x 
Elizabeth Oenema x x x - x x 

Floor Reeze x x x x x - 

Frieda van Bruggen - - - - - - 
Grea van 
Middendorp 

x x x x x x 

Jolanda Dortmans x x x - x - 

Lucienne ter veen - - x x - - 
Melissa Albers - x x x x x 

Peter Blokhuis - x x x x x 
Reina Janssen x x x - x - 

Sabine baltussen - x x x x x 

Yvonne de jong x x x x - x 
 


