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NOLOC Kwaliteitskring BOOST Tilburg  
 

 

Leden 
 
Anja van der Linden 
Gerrie Spijkers 
Karin de Beer 
Marina Jorissen 
Marjanka Houben 
Rob van den Goorbergh 
Thijs Hamelink 
Marnix Holleman 
 

 
 
Gaby Stevens-Walraven 
Angela van der Mijl 
Hester Sybrandi (nieuw) 
Mariëlle Aarts (nieuw) 
Valerie Joosten (nieuw) 
Geertje Ververst (nieuw)  
Tamar Jonkman (tot nov 2020) 
Jolanda Oorschot 

 
Wie wij zijn 
 
BOOST bestaat uit actieve loopbaanprofessionals die van en met elkaar willen leren. We zijn een 
grote groep met een mix van zelfstandig ondernemers en professionals in loondienst. De mix is 
interessant en leerzaam. We dragen professionalisering een warm hart toe, van zowel onze coachees 
als onszelf.  
In 2020 hebben we vier nieuwe leden verwelkomd en afscheid genomen van een trouw lid. De teller 
staat nu op een groepsgrootte van 15 BOOST-leden. 

Door de bijeenkomsten hebben wij elkaar geïnspireerd, onze kennis versterkt, ervaringen 
uitgewisseld, zijn we gevoed en hebben we elkaars netwerk benut en uitgebouwd. De bijeenkomsten 
staan voornamelijk in het teken van het onderwerp dat altijd door twee leden wordt voorbereid. 
Daarnaast wordt er tijd gemaakt voor (intervisie)vragen, opmerkingen, mededelingen, nieuws, 
literatuur (de bekende boekentips) en onze planning.  

Boost kent naast de kring ook een intervisiegroep bestaande uit een zestal leden die vier keer per jaar 
bijeenkomen.  

Rolverdeling: 
Voorzitters  Gaby Stevens-Walraven 
   Rob van den Goorbergh 
Waarschuwer  Mariëlle Aarts 
Penningmeester Jolanda Oorschot 
 
BIJEENKOMSTEN 
 
Thema Jobcraften 
14 januari 2020 
 
In deze workshop die door Thijs en Anja wordt verzorgd, wordt de kern van Jobcrafting helder 
uitgelegd en we gaan zelf met een opdracht aan de gang. We bespreken voorts over hoe en wanneer 
je Jobcrafting in kunt zetten en we ontvangen allen een set van tools en checklists om het gesprek 
met de coachee gestructureerd en grondig in te steken. Al met al een zeer leerzame sessie! 
 
Thema Deep Democracy 
9 april 2020 / online 
 
Een online sessie voorbereid en verzorgd door Jolanda, die onlangs zelf een workshop over Deep 
Democracy en Insights Discovery had gevolgd. In de online sessie wordt de kern van het model van 
DD besproken. Aan bod komen de metaforen van ijsberg/ vissen/ haaien en de Sabotagelijn, alsmede 
enkele werkvormen om de wijsheid van de minderheid boven tafel te krijgen. 
 
 



Thema Secure Based Coaching 
10 juni 2020 / online 
 
Deze online sessie wordt verzorgd door Marjanka die momenteel de opleiding Secure Based coaching 
volgt bij de School voor Transitie. In de sessie staat het onderwerp rouw, afscheid, verwerking en 
verlies centraal. Hoe daarmee om te gaan in een coachtraject. Marjanka zet ons aan tot reflectie op dit 
thema. Wat is je eigen ervaring met verlies, en hoe neem je deze ervaring mee in je rol als coach. We 
doorlopen de transitiecirkel en krijgen een aantal oefeningen voorgeschoteld, zoals de Vis op tafel 
(zeg wat gezegd moet worden en draai er niet omheen) en de roddeloefening. Al met al wederom en 
leerzame sessie die tools en tricks meegeeft om meteen in te kunnen zetten. 
 
Opstellen Jaarplanning 2021 
27 augustus 2020 / online 
 
In normale omstandigheden zou dit de jaarlijkse BOOST BBQ zijn geweest welke zowel een moment 
van reflectie is als een vooruitblik. De BBQ houden we tegoed. Voor het overige hebben we deze 
sessie benut om met nieuwe leden kennis te maken, nieuwe afspraken te maken voor het komende 
jaar, en data en thema’s vast te stellen voor 2021. 
 
Extra ingelaste sessie 
2 november 2020 / online 
 
Deze stond niet in de jaarplanning maar we vonden het noodzakelijk om weer een keer met elkaar in 
verbinding te zijn. Hoe gaat het met de BOOST-ers in deze 2e lockdown? Hoe bevalt het online 
werken en hoe geeft ieder daar vorm aan en hoe kunnen we elkaar daarin versterken? Helaas gaan 
we afscheid nemen van een trouwe BOOST-er en dat doen we online op gepaste wijze: ze wordt 
virtueel in de schijnwerpers gezet en hartelijk bedankt voor haar inspanningen voor en bijdragen aan 
BOOST. 
 
21TH Century Skills 
30 november 2020 / online 
 
Marina en Gerrie nemen ons mee door het theoretisch kader van 21th cntury skills en de digitale 
toepassingen in het loopbaanvak. Bij de 21th century skills gaat het voornamelijk om zelfregulatie, 
zingeving en levensvervulling. Belangrijk om mee te nemen in je rol als coach, met name bij 
millennials. Door de corona zijn we met zijn allen de digitale wereld in gekatapulteerd en is online 
werken niet meer weg te denken. Welke invloed heeft het op je werk als coach, welke vaardigheden 
vereist dit en hoe sta je daar zelf tegenover? E-coaching, online trainen, blended-learning: het vergt 
een nieuw arsenaal aan vaardigheden, tools en instrumenten en die wisselen we met elkaar uit. 
 
Tot slot  
 
BOOST kijkt met plezier en voldoening terug op het afgelopen jaar. Ondanks wat wisselingen blijft de 
groep hecht en divers, de sfeer prima en ieders inbreng boeiend. Wij vinden het belangrijk om 
leergierig, nieuwsgierig en onderzoekend te blijven en door middel van reflectie stil te staan bij ons 
eigen handelen als loopbaanprofessional. Al onze cliënten hebben recht op kundige en vakvolwassen 
coaches. We zijn ons er terdege van bewust dat wij zelf het allerbelangrijkste instrument zijn en willen 
de zaag scherp houden, en daar hebben we elkaar voor nodig.  
 
Op 12 januari 2021 gaan de BOOST-ers elkaar weer treffen, online. Vol vertrouwen een nieuw jaar in. 
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