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Kringleden 2020 (7) 
Melanie Hamer Sorée  
Freek Mostert  
Cécile de Graaf  
Edith Houben  
Nelly de Kinkelder  
Yvonne van Holsteijn  
Paulien Uhlenbeck  
 
Karin van ’t Hoff en Miranda Schutten zijn in 2020 met deelname aan de kring gestopt. 
 
Geplande bijeenkomsten 
30 januari, 5 maart, 14 mei, 4 juni, 2 juli, 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december.  
 
Onze afspraak is dat we een deel van de bijeenkomsten aan casuïstiek (intervisie) besteden, aan de 
hand van de incidentmethode, en een deel aan het werken met/rondom een thema of onderwerp. 
 
Achteraf bekeken is het een raar jaar geweest in verband met corona. We hebben dan ook volop 
gebruik gemaakt van online mogelijkheden zoals TEAMS en ZOOM. 
De bijeenkomsten van 4 juni en 15 oktober zijn afgelast. 

 
Noloc Kwaliteitskring 30 januari 2020 
Onderwerp: Intervisie 
 
Tijdens deze bijeenkomst hebben we een casus behandeld. 
 
 
Noloc Kwaliteitskring 5 maart 2020 
Onderwerp: Planning en jaarthema: professionaliteit 
 
Tijdens deze bijeenkomst hebben we data gepland voor de rest van 2020. 

Vervolgens is geïnventariseerd hoe het met iedereen gaat en waar je tegenaan loopt in je werk als 
loopbaanadviseur. Op basis hiervan kwamen we tot het idee om dit jaar vanuit het hoofdthema 
‘Professionaliteit’ verschillende deelthema’s te behandelen. Daarnaast was er ruimte voor het 
bespreken van casuïstiek. 

Deze deelthema’s zijn:  

• Wanneer verwijs je door met persoonlijke problematiek van je cliënt en wat pak je op als 
loopbaancoach?  

• Wat zijn je favoriete werkvormen en hoe pas je dit toe?  
• ACT gebruiken in je loopbaan-/ outplacement-/ re-integratietraject 

 

 



Noloc Kwaliteitskring 14 mei 2020 
Onderwerp: Welke coachthema’s pak je op en welke niet? 

In deze meeting hebben we situaties ingebracht waarin sprake was van lastige (gedrags)problematiek 
bij de client en met elkaar het gesprek gevoerd over 1) hoe hiermee om te gaan en 2) waar de grens 
van ons vakgebied ligt. 

Ook hebben we hierover gediscussieerd aan de hand van de volgende stellingen m.b.t. 
professionaliteit en doorverwijzen of zelf coachen: 

1. Als gedragsproblematiek je persoonlijk raakt, dan niet aan een traject beginnen en 
doorverwijzen naar een collega. 

2. Bij manipulatie (slachtofferhouding, dreiging) eerst gedrag spiegelen. Als de boodschap niet 
wordt begrepen, dan doorverwijzen. 

3. Een loopbaancoach is geen therapeut. Je focust op de loopbaanvraag en coacht niet op 
gedrag. 
 

Aangereikt zijn handvatten ten aanzien van loopbaanbegeleiding en coachen van deelnemers met 
‘’lastige ‘’ persoonlijkheidskenmerken.  

 
Noloc Kwaliteitskring 2 juli 2020 
Onderwerp: Intervisie 
 
Tijdens deze bijeenkomst hebben we een casus behandeld. 
 
 
Noloc Kwaliteitskring 17 september 2020 
Onderwerp: Uitwisseling en intervisie 
 
In deze meeting hebben we stilgestaan bij de gevolgen van corona op een ieder van ons persoonlijk en 
op ons vak en werk. Daarnaast hebben we een korte casus besproken. 
 
 
Noloc Kwaliteitskring 12 november 2020 
Onderwerp: Favoriete werkvorm 
 
In deze meeting stond een favoriete werkvorm rondom waarden centraal en hebben we 
geëxperimenteerd met hoe je actief met waarden kan werken, in de ervaring, achter een 
beeldscherm. We hebben de ‘geeltjes-oefening’ gedaan. Dat is een speelse manier om je cliënten een 
top-10 te laten maken van wat hij/zij essentieel vindt in het werk (dat mag ook breder zijn dan 
waarden alleen, bijvoorbeeld inhoud of randvoorwaarden). Deze werkwijze geeft heel snel een 
behoorlijk accurate 1e indruk van waar het voor een client om gaat. 
 
Noloc Kwaliteitskring 10 december 2020 
Onderwerp: ACT en loopbaancoaching 
 
Tijdens deze meeting hebben we aan de hand van de volgende oefeningen enkele toepassingen van 
ACT in loopbaancoaching ervaren en besproken. 
  
Oefening 1. Om mee te starten: bodyscan van VGZ (app) 
Waarde van mindfulness. 
  



Oefening 2: Bewustwording 
Van regeltjes/ zinnen die vaak negatief zijn en je belemmeren (oefening ‘regelboekje’). 
Toepassing: bijvoorbeeld inzet bij Koersonderzoek i.p.v. belemmerende overtuigingen. 
Welke impact kan deze oefening hebben en hoe ga je er als client ermee aan de slag? 

 
Oefening 3: Waarden oefening 
Waarom is het belangrijk: Waardengerichtwerken  
Ga voor jezelf na waarom het belangrijk is…. 
Wat is de impact van deze oefening en wat is de reden om hem in te zetten? 
   
  

 
 
 


