
Jaarverslag 2018 Noloc kwaliteitskring Amstelveen e.o. 

 

Kringleden: Raymonde van Zijl (kring coördinator), Margot Horning, Brigitte Heemskerk, , 
Petra Pasma, Rose-Marie Lucas, Karin Hakker en Jacqueline van Bruggen 
(penningmeester). Deels van het jaar waren aangesloten Marten Bakker en Bart van Stein.  

Locatie bijeenkomsten: Spinnerij 15 te Amstelveen (avond) en dagbijeenkomsten in Wilnis bij 
één van de leden thuis. 

Er is een roulatieschema opgesteld voor het voorzitterschap en de rol van notulist. 
Afgesproken is afwisselend thema’s en intervisiecasussen te behandelen. Van te voren 
wordt de agenda bepaald en rondgestuurd.  

 

Aantal bijeenkomsten 2018: 6, waarvan 2 dagen van 10.00-15.00 uur en 4 avonden. 

 

Bijeenkomst 1:  25 januari 2018 19.15 – 21.30 uur 

We hebben Bart als nieuw lid verwelkomt en een uitgebreide voorstelronde gehouden. 
Verder is het jaarverslag besproken en zijn er planningszaken & budgetzaken besproken. En 
hebben we ons gebogen over de onderwerpen van het komende jaar, ook in het licht van het 
NOLOC thema zichtbaarheid. 

 

Bijeenkomst 2:  9 maart 2018 dagbijeenkomst 10.00 – 15.00 uur 

We hebben Eva Sasbach uitgenodigd voor een “workshop” solliciteren m.b.v. een 
videoboodschap. Een feit is dat een video boodschap op je linkedIn profiel ervoor zorgt dat je 
20x meer bekeken wordt. We hebben uitleg gekregen over hoe je het beste een goede 
videoboodschap kunt maken en waar je vooral op moet letten. 
We hebben geleerd dat je ook kunt tinderen om een vacature te vinden; app’s om je profiel 
plus foto op te zetten en zo kijken of je matcht met aangesloten werkgevers. 
Ook hebben we informatie gehad over het de CV selectie gaat via Robot analyse en wat 
daarin belangrijk is. 
 
Rose-Marie; een van onze leden heeft de Workshop Aaltje Vincent: video solliciteren 
gevolgd en geeft ons daarvan een samenvatting en tips en trucs. De presentatie wordt 
beschikbaar gesteld. Video sollicitaties worden het meest gebruikt voor representatieve 
functies. Nieuwe boek Aaltje Vincent: Jobmarketing 3.0. 
 
Ook hebben we stilgestaan bij de consequenties voor ons als gevolg van de invoering van 
de AVG. 

 
Bijeenkomst 3: 24 mei 2018 19.15 – 21.30 uur 

Karin Hakker wordt welkom geheten door iedereen. De aanwezigen noemen hun naam en 
vertellen iets over zichzelf. Leuke introductie.  

Nieuwe naam van de kring (Amstelveen e.o.) wordt besproken en geaccepteerd, Raymonde 
gaat kijken of de naam officieel veranderd moet worden bij de NOLOC. 

Deze avond stond in het teken van het doen van allerlei spellen: 



 
Inspiratiespel door Jacqueline; dit spel met 4 soorten kaarten biedt meerdere 
mogelijkheden om te gebruiken. 1 mogelijkheid hebben we met elkaar geoefend. Meningen 
waren verdeeld of de kaarten een meerwaarde hebben boven een lijst met bijv. dezelfde 
werkvoorwaarden. 
 
Doen en laten box van Annet Brinkhuis werd door Rose-Marie toegelicht. Aan de hand van 
4 kaarten “niet leuk” tot “heel leuk” leg je activiteiten langs de kaarten. Daarna werd de score 
van neutraal tot erg leuk weer langs een andere lat gelegd en vragen gesteld of iemand er al  
goed in is of zich erin wil gaan ontwikkelen. 
 
Assiociatiespel (schoolvoorcoaching.nl) werd door Brigitte toegelicht. Dit is een soort 
beeldcoaching aan de hand van plaatjes. Kan zowel in een groep als 1 op 1 gebruikt worden. 
Tijdens oefenen begonnen we met een “loopbaan” vraag en trokken we blind 1 kaart. We 
hebben allemaal onze interpretatie van de vraag en plaatje toegelicht. De uitkomsten waren 
verassend. Methode kan ook goed gebruikt worden als introductiemiddel voor een korte 
pitch. 
 
Verder hebben we gediscussieerd over het NOLOC thema van dit jaar Zichtbaarheid: wat 
verstaat een ieder onder zichtbaarheid? Er komen verschillende inzichten aan bod. 
Bijvoorbeeld intern binnen een organisatie, externe profilering, online, presentaties, folders, 
filmpjes, profileren waar je goed in bent, pitchen, successen delen, boekje, via verhalen, via 
anderen etc.. De volgende keer gaan we kijken met welke thema’s punten we verder aan de 
slag willen. 
 

Bijeenkomst 4: 5 juli 2018 19.15 – 21.30 uur 

Tijdens deze bijeenkomst zijn er twee intervisie casussen besproken in het kader van 
Omgaan met weerstand. 
 
1e casus. Iemand die kanker heeft gehad, haar huidige werk niet meer kan doen ivm 
hygiëne. Ze is 62 jaar en daardoor ‘bijna’ klaar met werken. Al pratend kwamen we tot de 
constatering: dat het systeem (de regels in de organisatie) teveel ruimte geven om duidelijk 
naar haar op te treden, dat zij angstig is en stress ervaart m.b.t wat ze aankan. Nieuwe 
dingen, het onbekende, dat geeft stress. De wisselwerking tussen cliënt en coach is altijd. 
Ken je eigen allergie. Daarmee dealen en zorgen dat je de ander ruimte (echt) geeft voor 
zijn/haar stuk. Dat komt de samenwerking ten goede. Je kunt trouwens ook eerlijk zijn over 
je irritatie of dat stuk van de ander waar je niet goed bij kan. Dat geeft ook lucht in de relatie. 
Hoe moedig je zo iemand, die eigenlijk bang is voor wat er gaat komen en zich machteloos 
voelt, toch aan om mee te bewegen? En wat is redelijk, gezien haar mogelijkheden & 
beperkingen? Eigenaarschap vergroten. Zorgen dat ze niet alles buiten zichzelf legt en dat 
anderen de boosdoeners zijn. Aanvaarden hoe het nu is. Daar tijd in stoppen. En, voelen dat 
zij aan zet is. Zelf dingen laten uitspreken (mbt haar mogelijkheden en wensen). Realiteitszin 
bevorderen.  

 
2e casus: man, circa 45 jaar, hoog opgeleid. Intake, 2e spoor. De man is heel emotioneel. 
Grootste bezwaar was “ik kan toch niet productiewerk gaan doen omdat ik geen 
beeldschermwerk meer kan”. Vage buikklachten (gekoppeld aan schermwerk). Kinderlijk 
emotioneel. Is en wil binnen huidige werkterreinblijven. Zijn bezwaar (tegen ander werk) is 
niet gegrond verklaard. Gaat nu wel meewerken aan de oriëntatie- oefeningen, omdat hij de 
‘regels’ snapt. Vraag: begeleiding van psycholoog? Medicatie. Loopt hij bij GGZ? Gaat nu 
meer doorvragen. Zijn realiteitszin is ver te zoeken. Inzet gaat worden een waarden-
onderzoek doen om hem meer in te laten zien, waarden die hoger gaan dan werk. 



Vertrouwen winnen. De weerstand zit vooral op  functie- en inkomensverlies. Hij roept: 
“Schiet me maar dood als ik dat werk niet meer kan doen”. –wandelcoaching, 
winnaarshouding, emotie/verlies opzoeken zijn de suggesties die gegeven worden. 
 

We hebben opnieuw stilgestaan bij het brede thema Zichtbaarheid. Eigenlijk teveel 
mogelijkheden. Plan is om ons te richten op: overtuigend presenteren. Daar gaan we in 
november onze lange intervisie-dag bij stilstaan. Brigitte en Karin lezen het boek: 
overtuigend presenteren van Pacella van Goethem. En presenteert daar wat over op de dag 
zelf. Bart en Raymonde gaan TED talks over dit onderwerp bekijken en een werkvorm kiezen 
om daar in november mee aan de gang te gaan.  

 
Bijeenkomst 5: 20 september 2018 19.15 – 21.30 uur 

Onderwerp van deze avond was: Overtuigend presenteren: visueel CV: 

Jacqueline heeft een hand-out gedeeld over het maken van een visual CV.  Het staat 
boordevol opdrachten en leert je anders kijken en meer zien in een CV. Het begint met 
overtuigend presenteren. Er staat bijvoorbeeld ook een top 5 van successen in. Ook de 
icoons zijn toepasselijk en kan de lezer van de CV triggeren. Het zorgt voor gespreksstof op 
een sollicitatie. Ook kan je je belangrijkste rollen in de vorm van een icoontje laten 
terugkomen bijvoorbeeld bij projecten die je hebt gedaan. Hetzelfde geldt voor je 
competenties. Een ander voorbeeld was de levensloop met functies en scholing, i.p.v. op te 
sommen. De voordelen van een visual CV zijn dat je sneller kan scannen wat iemand 
gedaan heeft en wat het opgeleverd heeft.   

De PowerPoint versie wordt door Jacqueline nagestuurd per e-mail. Hiermee kan je je eigen 
visual CV maken. Opdracht voor 9 november [de lange intervisiedag] is dat je je eigen pitch 
gaat maken, zie pag. 8 punt 6. Dit zal mondeling plaatsvinden, naar eigen invulling en mag 
ook met behulp van de visual cv. Verder moet je profilering op Social Media ook kloppen, 
bijvoorbeeld je foto.   

Verder worden er scholingstips uitgewisseld tips uitgewisseld.                                                                                                                                                                                    
 

Bijeenkomst 6: 9 november 2018 dagbijeenkomst 10.00 – 15.00 uur 

Bart, die in 2019 is aangesloten bij de kring, heeft zich daags voor deze bijeenkomst 
afgemeld. Voor de bijeenkomst en voor deelname aan de kwaliteitskring. 
 
We starten deze dag met een rondje ”hoe gaat het met iedereen/ wat wil je delen/vragen?” 
 
Drie van onze leden zijn naar de bijeenkomst geweest “geheim plezier kwadrant” van Peter 
Gerrickens. Het kwadrant is een methodiek om verborgen kwaliteiten te ontdekken en te 
ontwikkelen. De 3 dames geven een terugkoppeling van de workshop: en we oefenen om 
het nogmaals goed te begrijpen. 
 
Nav de workshop komt ook Paul Loomans ter sprake. Hij is zenmonnik en heeft het boek ‘ Ik 
heb de tijd’  geschreven. Ook geeft hij cursussen tijdsurfen. Raymonde heeft hier ervaring 
mee opgedaan. 
 



Ook hebben we de boekbespreking gehouden over overtuigend presenteren van Parcella 
van Goethem.  
 
Verder hebben we besproken hoe we nieuwe leden willen werven voor 2019. We hebben 
een wordcloud advertentie opgesteld. Daarin komen een aantal woorden die wij van 
toepassing vinden op onze kwaliteitskring. Raymonde maakt daarbij een leuke tekening. 
Woorden; zingeving, vakinhoudelijk groeien, informatief, ondersteunend, gezellig, 
eigenzinnig of ‘ eigenwijze’ , enthousiaste groep, diversiteit, vakidioten, inspiratie, leren, 
veilig, samen, waardevol. Nu maar hopen dat dit effect heeft ;-) 
 
Jacqueline van Bruggen / januari 2019 
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