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NOLOC jaarverslag 2019 Kwaliteitskring Bottendaal 

(Nijmegen) - Cécile de Graaf 

Zelfsturend team, wisselend voorzitterschap  

  

Kringleden 2018  

Melanie Hamer Sorée  

Freek Mostert  

Cécile de Graaf   

Edith Houben     

Nelly de Kinkelder  

Yvonne van Holsteijn  

Paulien Uhlenbeck  

Miranda Schutten 

Karin van ’t Hoff 

17 januari, 28 februari, 11 april, 23 mei, 4 juli, 5 september, 24 oktober, 29 november 

Eén van onze leden (Erika Brinkman) is halverwege het jaar gestopt. Karin van ’t Hoff en 

Miranda Schutten hebben zich aangesloten bij de kwaliteitskring in de loop van 2019. 

Hiermee hadden we voldoende deelnemers voor alle geplande bijeenkomsten, wat erg 

prettig werkt.  

Wanneer er casuïstiek wordt besproken, dan maken we altijd gebruik van de 

incidentmethode. Hierdoor wordt structuur aangebracht in het verzamelen van informatie en 

krijgt eenieder de gelegenheid om na te denken, te brainstormen en te adviseren. Hierbij 

wordt de veiligheid van de inbrenger van de casus mede gewaarborgd. 

 

1. Noloc Kwaliteitskring 17 januari 2019 

Verslag: Cécile de Graaf Planning 2019 

Tijdens deze bijeenkomst hebben we data gepland voor het jaar 2019. Ook hebben we 

besproken welke thema’s op welke data behandeld worden door wie en wanneer er ruimte is 

voor casuïstiek. 

We hebben afgesproken dat we voortaan van start gaan met een korte vragenronde van 2 

minuten. Daarna wordt een thema behandeld of casuïstiek besproken gedurende maximaal 

1 uur. Wanneer er tijd over is, geeft dit de gelegenheid om tijd te besteden aan wat verder ter 

tafel komt of wat iemand bezighoudt.  

Terugblikkend op 2018 kunnen we zeggen dat een zelfsturende kring tot op zekere hoogte 

werkt. Tijdens de vergadering wordt voortaan alvast besproken wie de volgende keer de 

voorzitter is, zodat deze de ruimte kan regelen en een agenda kan maken. Vorig jaar is er 

alleen casuïstiek behandeld. We willen graag meer afwisseling in de bijeenkomsten. 

Zodoende wordt een actueel thema besproken waar iemand iets over kan vertellen en 

bespreken we ook casuïstiek.   
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2. Noloc Kwaliteitskring 28 februari 2019  

Verslag: Edith Houben Zakelijk tekenen 

 

Thema bijeenkomst waarin ik drie redenen geef waarom ik denk dat visueel communiceren 

waarde toevoegt in de coaching en training. Ik heb het nu niet over filmpjes en foto’s echter 

over zakelijk tekenen.  

We gaan aan de slag met de basisprincipes van het zakelijk tekenen. Verkorte workshop 

waarin het gebruik van lijnen, tekst, schaduwen, kaders en kleurgebruik wordt uitgelegd. Zelf 

tekenen en aan de slag met het opbouwen van een symbolenbibliotheek.  Daarnaast hebben 

we de agenda voor 2019 vastgelegd in een visuele notulen.  

1 Beeld maakt inhoud begrijpelijk.  

Inhoud van de boodschap maak je begrijpelijker met beeld. Onze hersenen verwerken 

verbale en visuele informatie via twee verschillende kanalen. Door informatie zowel in tekst 

als in beeld aan te bieden, verspreid je de geheugenbelasting over deze twee kanalen. En zo 

onthoud je het gemakkelijker. 

2 Beeld kan gedrag veranderen.  

Stel je wilt iemand of een groep in actie laten komen. Beeld kan mensen in beweging zetten. 

Beeld kan een sterkere en directere boodschap communiceren dan alleen praten of tekst.  

3 Beeld brengt mensen dichter bij elkaar.  

Een praatplaat is een instrument om het gesprek aan te gaan in coaching, echter ook tussen 

de verschillende mensen in een organisatie. 

 

 

 

 

3. Noloc Kwaliteitskring 11 april 2019 
Verslag: Nelly de Kinkelder Jobcraften 

 
Ik heb voor een aantal leden van de kring een presentatie gehouden over Jobcraften oftewel, 
een betere baan zonder weg te gaan. Van te voren hadden de kringleden een 
thuiswerkopdracht gekregen over hun eigen functie als loopbaancoach. Niet iedereen had de 
opdrachten gemaakt. Ik vond zelf dat ik het geheel rommelig presenteerde, maar het is ook 
best lastig om een hele serie van eigenlijk 6 uur en tussendoor-tijd in één avond te vertellen. 
Ik geloof dat iedereen er toch zijn eigen kennis van heeft genomen. 
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Wat is Jobcraften eigenlijk? 

Binnen een eigen baan gaan medewerkers op zoek naar mogelijkheden die hen net iets 
meer vrijheid en voldoening geven en waar zij meer vanuit hun hart kunnen werken. Als 
medewerker kun je vervolgens groeien en verder ontwikkelen. Door -letterlijk- aan de juiste 
knoppen te draaien, heb je als medewerker eigen regie en doordat je doet wat dicht bij je 
staat, krijg je meer energie en intrinsieke motivatie, waardoor je minder snel uitvalt en meer 
plezier ervaart in jouw takenpakket. 

Job Craften is een speelse methode waarmee de cliënt snel tot de kern komt en is mogelijk 
voor medewerkers op diverse niveaus. Doordat een medewerker met meer plezier zijn of 
haar taken invult hoeft hij of zij niet op zoek naar een andere baan en kan binnen de huidige 
organisatie blijven. Uiteindelijk komt dit ook ten goede aan de organisatie, wat een win-win-
situatie betekent! Bevlogen en enthousiaste medewerkers geven tenslotte meer!! Met de 
methode Job Craften worden taakeisen langs de lat gelegd van energiegevers en 
energienemers en wat kan je als medewerker vervolgens zelf aan doen, door zelf aan de 
knoppen te draaien. 

Wat is de oorsprong van Job Craften? 

De oorsprong van Job Craften ligt in Amerika en is van daaruit in Nederland terecht 
gekomen via de ontdekkers van Jobcraften Amy Wrzesniewski en Jane E. Dutton.. zij 
ontdekten dat schoonmakers anders schoonmaakten in een ziekenhuis (verhaal vertellen).  
Craften betekent letterlijk “handenarbeid”. In België en Nederland wordt Job Craften ook wel 
“Baanboetseren” genoemd. Je boetseert letterlijk jouw baan naar een beter model, een 
model waarmee je je helemaal senang voelt. 

Een wetenschappelijk onderbouwde methode 

Er wordt tot op de dag van vandaag wetenschappelijk onderzoek naar Jobcraften gedaan. 
Het blijkt dat Jobcraften o.a. leidt tot: 

• Proactief gedrag, meer initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel 

• Meer uitdagend en betekenisvol werk 

• Tevreden en gemotiveerde medewerkers 

• Betere prestaties 

• Bevlogenheid! 

• Werken vanuit je hart! 

Jobcraften is in ontwikkeling 

Amy Wrzesniewski en Jane E. Dutton  worden vaak als grondleggers van jobcrafting gezien 
(2001). In principe kun je continue aan jouw functie/baan blijven schaven; dit proces staat 
niet stil! Dorenbosch & Van Vuuren hebben de methode vorm gegeven in Nederland (2011). 
Vanaf 2012 wordt er onderzoek gedaan naar jobcraften in Nederland. 

Jobcraften versus Human Resource Management 

• Jobcraften is preventief, denk hierbij aan duurzaam inzetbaar blijven. Het 
bevordert zelfsturing bij medewerkers en proactiviteit. 

• Het kan ter voorbereiding op en ingezet worden bij Persoonlijke 
Ontwikkelings-Plannen van medewerkers. 
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• Op deze manier wordt er aandacht en zorg besteed aan de “blijvers” om zo 
mensen binnen de organisatie te behouden en aan de organisatie te blijven 
binden. Zeker in deze tijden van “War for Talent” is verbinding van groot 
belang. Voor organisaties zal het namelijk steeds lastiger worden, goede 
krachten in hun organisatie te behouden. 

• Zelfsturende teams, eigen regie. 

• Doorstroom van personeel binnen de organisatie. 

Boeken:   
Bronnen: De Jobcrafcompany, Aan de slag met Job Craften van M. Spruyt/M. Dekker, Mooi 
werk van Vuuren en Dorenbosch 

 
Werken met een cliënt 
Wat is de loopbaanvraag? 
 

• Preventief stil willen staan bij de huidige loopbaan om met plezier aan het werk te 
kunnen blijven. 

• Zelf wil ‘sturen’ in werk in de zin van een nieuwe uitdaging en/of 
competentieontwikkeling. 

• De cliënt is niet verwikkeld in een conflictsituatie en/of staat niet aan het begin van 
een re-integratietraject. Dan zijn andere interventies nodig. 

• Vertel de cliënt dat het om 3 gesprekken gaat: 2 gesprekken van 1,5 uur en 1 
gesprek van 1 uur. 

• Hij/zij huiswerk meekrijgt voor het 1e en het 2e gesprek, wat steeds 30-40 minuten 
kost. 

 
Jobcraften in de praktijk. 
 
Hoe gaat Jobcraften in de praktijk? Een eigen brownpaper diende als voorbeeld. Aangezien 
één lid haar huiswerk had gemaakt zijn we met haar casus aan de slag gegaan in de praktijk.  
 

 

4. NOLOC Kwaliteitskring 23 mei 2019 

Verslag: Paulien Uhlenbeck Casuïstiek 

 
Programma:  
Casuïstiek Duurzame inzetbaarheid in een MKB bedrijf.  
 
Paulien was de casus inbrenger.  
De methode die gevolgd wordt is de incidentmethode.  
 
Vraag bij deze casuïstiek:  
 
‘’Ik heb last van de weerstand van 1 MT lid bij dit project DI 
Zij heeft onvoldoende vertrouwen bij de pilot DI, vanaf het allereerste begin.  
Bij aanvang van het project DI gaf zij al aan dat ze bij de intake er niet bij hoeft te zijn. 
 
Bij het 2e gesprek heb ik gevraagd om haar aanwezigheid.   
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Vervolgens zijn er workshops gestart etc. en heb ik haar weerstand wel benoemd maar 
niet kunnen verkleinen.  
 
De vraag is: moet je doorgaan met een project indien je merkt dat er veel weerstand is en 
deze niet kunt ombuigen.  
Er is 1 bedrijfsleider die positief in het DI pilot project staat en 1 eigenaresse die zich 
onvoldoende gekend en gehoord voelt door eigen werknemers en door de adviesgroep 
van de pilot. (vooraf gaand aan de start van de DI pilot)  
 
Zichtbaar in de bespreking van de casus werd het  
spanningsveld mogelijkheden van het bedrijf en ambitie van de DI-adviseur.  
 
Punten die aanbod kwamen: 
Wens om gevolg aan project te geven. Omgaan met weerstanden.   
Tijdsspanne waar je vaak als adviseur mee te maken hebt.  
Weinig advies uren, wel of niet starten?  
 
Onderzoeken wat er speelt en daarbij blijven en wellicht ook vroegtijdig aangeven dat de 
‘’tijd niet rijp is’’.  Dat laatste is professioneel het meest aansluitende.  
 

5. NOLOC Kwaliteitskring 4 juli 2019  
Verslag: Yvonne van Holstein Biografisch Werken 

Yvonne van Holsteijn heeft een minitraining Biografisch Werken (BW) verzorgd. We zijn 

begonnen met een toelichting op de basisprincipes en uitgangspunten van BW. Kern van 

Yvonne’s visie en werkwijze is dat het antwoord op de loopbaanvraag altijd besloten ligt 

in het levensverhaal van de client. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan in duo’s om 

een en ander in de ervaring te brengen. We hebben herinneringen uitgewisseld en 

stilgestaan bij de vragen: 

- Wat is de relatie tussen jouw vraag en je herinneringen? 

- Wat betekent dit voor jou? 

- Wat ga je doen? 

 

6. NOLOC Kwaliteitskring 5 september 2019 

Verslag: Cécile de Graaf Wat leeft er onder loopbaancoaches en hoe houd je jezelf 

scherp? 

Vanwege uitval van een van de kringleden die een thema zou behandelen, hebben we 

met elkaar een ronde gedaan met als vraag ‘wat leeft er onder ons loopbaancoaches en 

hoe houd je jezelf scherp?’ Hierbij kwam iedereen aan bod die aanwezig was. Iets om op 

een later moment op terug te komen is de vraag wanneer je stopt of verder gaat met een 

traject. Wat drijft je om verder te gaan en is dit in het belang van de cliënt?  
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7. NOLOC Kwaliteitskring 24 oktober 2019 

Verslag: Melanie Hamer-Sorée Werkgeluk 

De thema-inbrenger heeft iets verteld over haar aanleiding om te kiezen voor het thema 
werkgeluk en voor de opleiding tot werkgelukdeskundige. Verder is een filmpje bekeken in 
relatie tot geluk en hoe om te gaan met je leven en hieraan invulling te geven. Ook is een 
aantal oefeningen in 2tallen gedaan. Zoals: de oefening over de vraag naar een 
‘sprankelend’ moment in je werk de afgelopen tijd, een moment waarop je op je best was. 
Hierop wordt doorgevraagd en de luisteraar geeft terug aan de ander wat degene nu weet 
over diens excellente kwaliteiten, vaardigheden en hulpbronnen. De ander zegt alleen maar: 
‘dank je’. 

Ook een stukje theorie over de positieve effecten van meer werkgeluk en over purpose en 
zingeving kwam aan bod. Daarnaast de gedachte dat het 2-richtingsverkeer is, met andere 
woorden:  hoe kun je het werkgeluk van medewerkers vergroten en hoe kun je als 
organisatie werkgeluk faciliteren? Hierbij is het HEART-model besproken. Kortom: creëer de 
beste employee experience. Verder hebben we met elkaar gesproken of het reëel, realistisch 
en gewenst is dat we allemaal altijd gelukkig (moeten) zijn.  

 

8. NOLOC Kwaliteitskring 28 november 2019 
Verslag: Miranda Schutten Casuïstiek 

 
Casus: 
een mannelijke HR-functionaris, Indische afkomst, 57 jaar, 10 jaar werkzaam in huidige 
functie, zit in een intern ontwikkeltraject. Hij moet zich volgens zijn leidinggevende 
verbeteren op de volgende aspecten: 
● regie voeren als procesmanager; 
● initiatief nemen; 
● overtuigingskracht. 
Meneer is zachtaardig, gedienstig en vraagt zich af of hij het ontwikkeltraject wil en kan. Zijn 
doel is de laatste 7 jaar tot zijn pensioen leuk werken. 
Intern heeft hij twee coaches, collega’s die hem ondersteunen. 
Meneer heeft mij als externe mogen kiezen om hem te helpen met zijn verandertraject. 
Ik heb 3 gesprekken met hem gehad en vraag me af hoe ik hem beter in beweging kan 
krijgen, nog meer bij zijn gevoel kan krijgen. 
De eerste ronde zijn er verdiepende vragen gesteld omtrent deze situatie. 
Daarna zijn de aanwezigen gaan roddelen. 
Tijdens het roddelen ontstond de vraag of het een loopbaanbegeleidingstraject is of een 
functioneringstraject met een exit en wat mijn rol is (doekje voor het bloeden ter 
compensatie voor de inspanningsverplichting van de werkgever). De vraag werd gesteld of 
meneer een kans krijgt, er een optie is tot demotie of een andere functie en of beide trajecten 
niet door elkaar lopen. 
Het advies was: trek dit uit elkaar, definieer nogmaals helder wat de opdracht is zowel van 
de werkgever als de werknemer. 
Na de sessie heb ik mijn rol nogmaals heroverwogen en ook met de werkgever en 
werknemer separaat afgestemd. Het doel van mijn coaching is meneer te helpen bij het 
vormgeven aan zijn verandering. Ik breng samen met hem alle aspecten voor hem in beeld 
zodat hij zelf kan bepalen waar de verandering al dan niet heen gaat. Ik bemoei me niet met 
het functioneren, noch met zijn loopbaan intern of een eventueel 
exittraject. 

 

Bijlagen bij het jaarverslag: aanvragen budget voor 2019 en 2020  


