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Algemeen   
 
Wij zijn een professionele, verdiepende en ondernemende NOLOC Kwaliteitskring genaamd 
BOOST. Wij hadden begin 2019 veertien leden van wie er zes als zelfstandig ondernemer 
werken en acht in loondienst. Gedurende het jaar hebben er wat wisselingen 
plaatsgevonden van leden en bestaat de groep eind 2019 uit twaalf leden.   
 
In 2019 hebben zes bijeenkomsten plaatsgevonden. Vijf daarvan hadden een concreet 
thema en één bijeenkomst betrof de jaarlijkse barbecue die traditioneel de afsluiting van een 
BOOST-jaar is, en tevens de functie heeft van het bepalen van de planning en programma 
van het nieuwe jaar (2019 – 2020).  
 
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.  
 
De bijeenkomsten 
 
30 januari 2019  
Thema: Persoonlijk leiderschap, Covey eigenschappen 1 t/m 3. 
Voorbereid door Marjanka en Petra. 
 
We zijn in september 2018 gestart met een leergang persoonlijk leiderschap waarin we de 7 
eigenschappen van het boek van S. Covey centraal hebben gesteld. Deze 7 eigenschappen 
zijn de kapstok van onze eigen leergang. Deze bijeenkomst van 30 januari is een vervolg op 
eerdere bijeenkomsten m.b.t. het thema Persoonlijk leiderschap. In deze bijeenkomst zijn we 
meegenomen door twee oefeningen die betrekking hebben op de eigenschappen 1 t/m 3 van 
Covey. 
Oefening 1 systemisch persoonlijk leiderschap. 
Oefening 2: Korte inleiding Hooivork (van Rudy VanDamme) en het ‘oplijnen’van je project 
(je doel), je persoonlijke ontwikkeling en je acties zodat je je roeping kunt doen of je wensen 
kunt verwezenlijken. 
 
20 maart 2019 
Thema: Persoonlijk leiderschap, ervaringsgericht leren. 
Voorbereid door Jolanda en Tamar, uitgevoerd door Karst Benus. 
 
Karst (www.ikbpartner.nl) verzorgde een ervaringsgerichte workshop gericht op persoonlijk 
leiderschap, samenwerking en communicatie. Middels diverse oefeningen in de buitenlucht 
hebben we ons eigen eigenschappen en gewoontes op dit gebied verkend en uitgedaagd 



waarbij het groepsproces dat plaatsvond eveneens een heel waardevolle component was in 
het geheel.  
 

 
 
17 april  2019 
Thema: Persoonlijk leiderschap, Covey eigenschappen 5,6,7. 
Voorbereid door Anja, Karin, Marina. 
 
Aan de hand van vooraf voorbereide opdrachten hebben we uitvoerig de drie eigenschappen 
besproken. Het huiswerk vooraf omvatte observatie-opdrachten en reflectie. In de 
bijeenkomst hebben we onze ervaringen met elkaar gedeeld en bevindingen gerelateerd aan 
de eigenschappen. Theorie werd zodoende vertaald naar ieders eigen gedrag m.b.t. de 
eigenschappen. 
 
19 Juni 2019 
Thema: Afronding persoonlijk leiderschap 
Elk lid vertelt zijn persoonlijke verhaal naar aanleiding van onze leergang en we bespreken 
de behaalde resultaten.  
 
18 september 2019 
Thema: afronding BOOST-jaar, evaluatie en vooruitblikken.  
 
Bij deze jaarlijkse BBQ hebben we het afgelopen BOOST-jaar geëvalueerd dat in het teken 
stond van Persoonlijk leiderschap. Algehele conclusie: een geslaagd jaar. Het onderwerp is 
vanuit verschillende invalshoeken grondig onderzocht. Doordat verschillende leden een 
bijeenkomst hebben voorbereid en verzorgd, werd het thema verrijkt door de expertise 
(oefeningen, werkvormen, theorie) die betreffende leden koppelden aan de eigenschappen 
van Covey. Zeer nuttig. De ervaringsgerichte workshop die we hebben gehad met Karst 
Benus was een extra ‘cadeautje’ aan onszelf. Door in de actie te zijn gezet, werden we 
geconfronteerd met ons gedrag, onze rollen, ons eigen leiderschap.  
 
De leergang van een jaar was goed en verrijkend, desondanks gaan we niet verder met die 
aanpak. Er is voor gekozen om de thematische werkwijze zoals in voorgaande jaren weer op 
te pakken. Dat wil zeggen: per bijeenkomst een bepaald thema/ onderwerp centraal stellen 
dat dicht bij één of enkele van de leden staat, zodat zij de anderen daarin mee kunnen 
nemen. Met enkele nieuwe leden in ons midden hebben we ook weer nieuwe thema’s, 
methodieken en invalshoeken erbij. Er is geïnventariseerd in welke thema’s we interesse 
hebben (en dat waren er veel) en gestemd om tot een keuze te komen. Voor het komend 
jaar is de planning zodoende rond en ingevuld met de namen van de leden die een thema 
zullen voorbereiden. 
 



Helaas hebben we afscheid genomen van twee leden ‘van het eerste uur’ en met hen blikten 
we terug op 10 jaar BOOST, en daarin hun rol en bijdrage. Tenslotte hebben we de 
rolverdeling binnen de kring besproken. Jolanda blijft penningmeester, Rob en Gaby zijn 
voorzitter/aanspreekpunt voor Noloc, en Tamar neemt een aantal praktische taken van Carla 
over.  
 
4 november 2019 
Thema: Intrinsieke motivatie 
Voorbereid door Marjanka en Gaby. 
 
We zijn deze sessie gestart met een oefening onder leiding van Marjanka, waarbij we in 2- 
en 3-tallen aan de slag zijn gegaan met ons persoonlijke doel. Kijken hoever je daar (nog) 
vanaf staat, waarom je het graag wil (motivatie), en je belemmeringen. Dit gaf een mooie 
inkijk in ieders eigen patronen. 
Vervolgens heeft Gaby een terugkoppeling gegeven van het symposium dat zij heeft bezocht 
over Intrinsieke motivatie waar Erik Scherder en Kilian Wawoe hebben gesproken over 
talentontwikkeling en het brein. Opvallende zaken hieruit:  

• een mens wordt het meest gemotiveerd als hij iets doet wat lukt (succes), en als hij er 
moeite voor heeft moeten doen 

• intrinsieke motivatie is  een hersenfunctie, en kan worden geactiveerd door in eerste 
instantie extern te worden gemotiveerd (in actie komen) 

• the bussier the better (gezien vanuit het brein) 
• hersenfunctie (motivatie) kan verbeterd worden door  

a) doorbloeding  
b) zelfversterkend effect (activiteit vraagt ook om activiteit). 

 
Locatie BOOST 
 
De BOOST-bijeenkomsten vinden in de regel plaats in een wijkgebouw in het centrum van 
Tilburg. Voor het gebruik van de ruimte en de benodigde faciliteiten betalen we per keer 
huur. 
 
Financiën   
 
Voor het betalen van de huur van de locatie, koffie/ thee, broodjes en soep (onze 
bijeenkomsten vinden plaats direct aansluitend na een werkdag), de gastdocent (Karst 
Benus) en de jaarlijkse bbq hebben we als BOOST geld nodig om al onze activiteiten uit te 
kunnen voeren. De bijdrage van Noloc is daartoe niet toereikend en om die reden wordt er 
jaarlijks van de leden een eigen bijdrage gevraagd.  
  
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. 
BOOST heeft in 2019 meer samenhang aangebracht tussen de thema’s die in 
bijeenkomsten worden besproken. 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.  
Na elke bijeenkomst gingen we verrijkt de deur uit. Dat zal in 2020 niet anders zijn. 
  
Tilburg, 13 december 2019   
 
Bijlage: declaratieformulier 


