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Jaarverslag 2019 
Algemeen 

De NOLOC kwaliteitskring Alkmaar Heiloo bestaat uit loopbaancoaches en jobcoaches die zelfstandig 

werken of in dienstverband werkzaam zijn.  Doelstelling is om elkaar te ondersteunen en stimuleren 

in de ontwikkeling van ons vakmanschap door middel van intervisie en door onze kennis, ervaring en 

kunde met elkaar te delen.  

Start kring:  

De Kring Alkmaar Heiloo is begin 2018 van start gegaan. Na de algemene oproep via de NOLOC 

hebben er zich 13 geïnteresseerde leden aangemeld, waarmee we zijn begonnen. Vanwege het 

verloop in het eerste jaar, heeft in de tweede helft van 2019 een nieuwe kennismakingsronde 

plaatsgevonden.  

Leden Kring begin 2019:  

1. Frida de Koning 
2. Barbara Duyvestijn-Kok 
3. Gerard Pieterman 
4. Rosalie Buter-Paleari 
5. Nicole de Lange  
6. Carlien Kloes  
7. Anje van Bottenburg (gestopt vanaf maart 2019) 
8. Ester Leibbrand (gedurende het jaar gestopt met de kring vanwege voorzitterschap NOLOC) 

 

Nieuwe leden 2019: 
 
9. Susan Dupon (start vanaf 26 maart 2019) 

10. Simone van der Werf (vanaf september 2019) 

11. Renée van Scheppingen (vanaf september 2019) 

12. Miranda van der Endt (vanaf september 2019) 

13. José Wiggers (vanaf september 2019) 

14. Wim Bierman (vanaf september 2019) 

15. Ina Godrie (vanaf november 2019) 

16. Deirdre Bouwman (vanaf november 2019) 

Locatie:  

Wij hebben in 2019 gebruik gemaakt van een tweetal locaties:  

• het kantoor van de Prisma Advies Groep in Broek op Langedijk (Nicole).  

• Het kantoor van Miranda van der Endt in Uitgeest.  

  



   
Bijeenkomsten: 

1e bijeenkomst 5 februari 2019 

Aanwezig:  
Frida, Barbara, Nicole, Rosalie, Gerard, Carlien, Anje  
 

Rondje (kort): info Noloc (workshops), ontwikkeladvies 45+/ nieuwtjes/ ontwikkelingen/ tips 

▪ Uitwisseling over NOLOC workshops, wat een ieder hiervan mee heeft genomen.   

▪ Wie doet er mee aan het ontwikkeladvies 45+? Carlien. Anderen zijn geïnteresseerd. 

Carlien vertelt haar ervaringen.   

▪ Gerard is op zoek naar een baan als gezinsregisseur. Gesolliciteerd bij Bender: integraal 

specialist sociaal domein, gebiedsmakelaar. 

▪ We bespreken de noodzaak om onze kring uit te breiden. Een ieder gaat in zijn netwerk 

kijken/polsen.  

 

Thema inbreng door Anje: ‘Hoe kun je mobiliteit bevorderen/boventalligheid voorkomen?’ 

o Doel: voorkomen van boventalligheid bij organisaties. 

o Boek: Internetspiegel – Werken = bewegen deel 1 & 2 

o Organisaties en maatschappij veranderen, technologie heeft invloed op banen.  

o Praktijkvoorbeelden:  

▪ Gemeente Uden: loopbaan quickscan  

▪ Belastingdienst: persoonlijke gesprekken binnen mobiliteitsplan 

▪ SVB 

▪ Regiomatch 

▪ Bureau Brug 

 

Wendbaarheid creëren door ontwikkeladvies 45+, verantwoordelijkheid ook/juist bij de 

werknemer 

o Mogelijke oorzaken van ontbreken aan wendbaarheid:  

▪ Afwachtende houding.  

▪ Vastzitten in dagelijkse verantwoordelijkheden 

▪ Niet weten hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit 

▪ Belemmeringen die voorzien worden door inkomensval bij stap extern.  

2e bijeenkomst 26 maart 2019 

Aanwezig:  
Frida, Barbara, Nicole, Rosalie, Gerard, Susan (kennismaken) 
 
Thema: Agile  
Gastspreker: Marcel Kievit 
 
Vragen die vanuit ons spelen zijn:  

Hoe kan ik met Agile wendbaar inspelen op veranderingen en welke rol HR daarin kan spelen, dit 
voor de eigen afdelingen en organisatie, leidt dit dan tot rolverandering? 



   
Verkrijgen van informatie die relevant is voor jobcoaches.  
Wat is de meerwaarde van Agile. 
Is dit toe te passen in mijn werk als loopbaan coach. 
Kan ik Agile een op een gebruiken. 
“Kan ik en zo ja hoe Agile toepassen in loopbaantrajecten” 
 
Agile is flexibel, buigzaam en gaat het hier ook over klanttevredenheid. 
Het gedachtengoed: Werken vanuit de klant met een flexibele strategie. 
Werken in kleine korte sprints die samen tot het einddoel leiden. 
Visueel management, duidelijk op het bord inzichtelijk voor iedereen. 
Er is continu sprake van check en tussencheck zodat er op elk moment kan worden aangepast, 
versneld, vertraagd. 
Agile start, begint bij de directie. Die moet(en) het helemaal steunen ondersteunen. Zij bepalen het 
Wat. Het team bepaalt Hoe. 
 
Hoe ziet het er uit in de praktijk. 
Steeds: wat u wilt als klant. 
Het proces om tot hier te komen is in een cyclus van 2 weken elke dag bespreking die niet langer dan 
15 minuten duurt. Ieder lid van het team van 3 tot max 9 mensen bespreekt wat er die dag gedaan is. 
Dit wordt geleid door een scrum master antwoord op de volgende vragen: 
- Wat heb je gedaan 
- Wat waren de ervaringen 
- Ben je klaar 
- Niet? Wie kan helpen, wat is er nodig om wel af te krijgen. 
 
Toepasbaar in een loopbaantraject??  
Je kunt het proces dat je nu uitvoert onder een kritische microscoop bekijken. 
Welke onderdelen zitten er in een Loopbaantraject, hoe lang duren ze, wat is het resultaat, kan dit 
beter, korte sneller en wat is daar dan voor nodig, vooral ook om te zien hoe het traject beter kan. 
Het formuleren van de doelen is wel heel belangrijk: wat wordt bedoel met beter, kost het minder 
tijd (geld) is de klant er sneller achter wat hij wil en kan en komt hij sneller op zijn/haar nieuwe 
plek?? Volgens Agile gaat het er dan ook om wat de klant wil. Bedrijf dat jou inhuurt of de persoon 
die het traject doorloopt. 

 

3e bijeenkomst 21 mei 2019 

Aanwezig:  
Barbara, Rosalie, Carlien, Susan  
 
Rondje (kort): info Noloc (workshops), ontwikkeladvies 45+/ nieuwtjes/ ontwikkelingen/ tips 

▪ Vandaag is ook een Noloc bijeenkomst, waar een aantal van de kring heen gingen, dit 

maakt het groepje wel erg klein. Voortaan even alert zijn op dit soort avonden en tijdig 

afstemmen of we onze avond kunnen verzetten. 

▪ Ervaringen ontwikkeladvies 45+ gedeeld door Carlien en Susan.  

▪ We hebben tips uitgewisseld over o.a. het inzetten van testen. Gratis testen die goed 

zijn: bv de beroepentest op www.123test.nl of via www.mbostart.nl; Barbara en Susan 

werken beiden met betaalde testen van Ixly, waarvan de Loopbaanscan door hen allebei 

als zeer goed gekwalificeerd wordt. Brede test met mooi uitgebreid rapport. 

http://www.123test.nl/
http://www.mbostart.nl/


   
▪ Carlien zal via Noloc opnieuw oproep doen voor nieuwe leden.  

 

Thema ‘Loopbaanspel: Spelen met talenten’ 

o Doel van het spel: d.m.v. originele vragen cliënten/studenten duidelijkheid laten krijgen over hun 

sterke kanten en welke concrete acties zij kunnen doen. 

We hebben een start gemaakt met het spel, vonden de (meeste) vragen inderdaad origineel, het 

zet aan tot denken. Wellicht nog een keer het vervolg spelen? 

4e bijeenkomst 24 september 2019 

Aanwezig:  
Barbara, Nicole, Rosalie, Gerard, Carlien, Susan, Simone, Renée, Miranda, José, Wim 
 
Kennismakingsronde nieuwe leden.  
Thema: bespreken relevante ontwikkelingen voor ons vakgebied nav Prinsjesdag (Nicole) 
Overig:  

o ontwikkeladvies 45+: Susan, Nicole, Carlien en Miranda hebben veel aanmeldingen hiervoor. 

Komende tijd nog volop mogelijkheden om trajecten te starten (einddatum 10-1-20)   

o Werkenergie analyse, toegepast door Nicole en Carlien: kan goed ingezet worden in 

ontwikkeladvies, rapport geeft visueel beeld van energie- en stressbronnen; overzicht van 

taken waar stress op zit, spanning, flow, routine of verveling. Bijlage een voorbeeld rapport.   

o HRM Force; gebruikt door Nicole, biedt veel mogelijkheden voor inzetten testen, onder andere 

360 feedback en BigFifty persoonlijkheidstest (geeft beeld van competenties) 

o TMA (toegepast door Simone en Carlien) geeft goed beeld van 22 talenten, positieve 

formuliering 

Alle geïnteresseerde nieuwe leden sluiten zich aan bij onze kring.  

 

5e bijeenkomst 5 november 2019 

Aanwezig:  

Carlien, Miranda, Renée, Wim, José, Simone, Susan, Frida, Ina, Deirdre, Rosalie.  
 

Thema:  

Frida geeft toelichting op haar systemische benadering en begeleidt een opstelling aan de hand van 

een ingebracht casus t.a.v. 2e spoor trajecten: de worsteling tussen alle belangen, die van de 

medewerker, de werkgever, het UWV, de ziekte, de bedrijfsarts. Eigen Verantwoordelijkheid speelt 

een grote rol in de samenwerking met alle betrokken partijen.    

 

 

  



   
Financiën:  

Dit jaar hebben wij 41,- euro besteed  aan een externe spreker. 

De rest van het budget, te weten 209,- euro, nemen wij mee naar 2020.  

 

Slot:  

2019 was het tweede jaar van onze kring! Met de uitbreiding van nieuwe leden in de tweede helft 

van het jaar hebben we een mooie basis gelegd om stabiel het jaar 2020 in te gaan met uitwisseling, 

inspiratie en verdieping binnen onze kring.  

Carlien Kloes, Maart 2020 

 


