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Jaarverslag 2018 
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.  

Oprichting:  

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

hebben er zich 13 geïnteresseerde leden aangemeld. Gedurende het eerste jaar hebben zich een 

aantal mensen ook weer afgemeld, om verschillende redenen.  

Start Kring begin 2018:  

1. Linda Bult (vanaf okt 2018 verder gegaan met eigen werkzaamheden)  
2. Frida de Koning 
3. Barbara Duyvestijn-Kok 
4. Jildou Nicolai (vanaf sept 2018 verder gegaan met andere kring)  
5. Sigrid Haag (dec 2018 NOLOC lidmaatschap opgezegd) 
6. Gerard Pieterman 
7. Rosalie Buter-Paleari 
8. Suzette Hopman (vanaf aug 2018 andere baan, andere bezigheden) 
9. Elisah Duineveld (vanaf aug 2018 ander werk, meer als ZZP vanuit huis) 

10. Nicole de Lange  
11. Carlien Kloes 
12. Ester Leibbrand 
13. Wilma van Schaik (dec 2018 NOLOC lidmaatschap opgezegd) 

 

Locatie:  

Het is nog even zoeken geweest naar een passende locatie. Idee was om te rouleren tussen (eigen) 

locaties van leden, in de praktijk hebben wij het meest gebruik gemaakt van het kantoor van de 

Prisma Advies Groep (Nicole). Andere opties zijn Sam& (Ester) en Herberg Jan.   



   
Bijeenkomsten: 

1e bijeenkomst 23 januari 2018 

Kennismakingsronde: wat kom je brengen, wat kom je halen. In deze eerste bijeenkomst hebben wij 
wat meer tijd besteed aan het kennis maken met elkaar.  
 
De volgende punten komen naar voren n.a.v. de vraag wat kom je bij de kring halen:  

o Verdieping 
o Netwerken 
o Kennis verdiepen / welke tools zet je in als coach 
o Zichtbaarheid: bv tijdens week van de loopbaan, regionale activiteiten 

Er zijn een aantal vragen van aspirant NOLOC leden omtrent de voorwaarden van lid worden.  

o 80 punten behalen per 3 jaar voor de certificering  

o Een aantal leden van de kring zijn aspirant lid en willen gewoon lid worden  

o Tips besproken voor het inleveren van de casus  

o Je kunt hiervoor begeleiding krijgen van een mentor (woensdag 21 maart is 

hiervoor een workshop gepland!) 

Ook hebben we de eisen vanuit de NOLOC voor de kring besproken.  

• Minimaal 8 deelnemers  

• Minimaal 5 x per jaar afspreken 

• Jaarverslag einde van het jaar maken 

• Aan het einde een budget van EURO 250 voor het team  

• 1 kringcoördinator (twee keer per jaar overleg)  
Bespreken jaarplanning, 1e inventarisatie onderwerpen en praktische zaken (locatie, dag, tijd, 

appgroep).  

2e bijeenkomst 8 maart 2018 

Suzette en Ester zijn deze keer voor het eerst en stellen zich wat uitgebreider voor.  
Welke instrumenten gebruik jij in je werk? 
We hebben met elkaar een basis verkenning gedaan. Er werden zowel instrumenten als interventies 

besproken. De meest voorkomende waren:  

 Kernkwadranten 

 Biografisch werken 

 Elementenvierhoek van Hoogendijk 

 Transactionele Analyse 

 Beroepenschatkist van Brinkhuis 

 Spellen van Gerrickens  

 ICARES 

 Jobmarketing 

 Suzanne tipte nog de ‘Checklist Werken met autisme’ : 

https://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/2015_-

12_checklist_werkgevers_def_.pdf 

https://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/2015_-12_checklist_werkgevers_def_.pdf
https://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/2015_-12_checklist_werkgevers_def_.pdf
https://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/2015_-12_checklist_werkgevers_def_.pdf
https://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/2015_-12_checklist_werkgevers_def_.pdf


   
In het licht van het onderwerp kunnen we de volgende boeken aanraden,   

https://www.jongbloed.nl/boek/9789024403240/basisboeken-voor-en-door-topcoaches-set-3-

delen-susan-van-ass 

 

3e bijeenkomst 22 mei 2018 

• Welkom en voorstelrondje. Voorstellen Nicole en Gerard, die vandaag voor het eerst in de 
kring aanwezig zijn.  

• Elkaar nader leren kennen met gebruik van het Levenskunstspel, gemaakt door Anki Floris.  

• Bespreken nieuwe thema’s voor volgende bijeenkomsten 

• Interessante cursussen/boeken 

• Artikelen uit de Loopbaanvisie 

• Intervisie 

• Tools, bv feedback 

• Psychologie (Jung) 

• Privacy wetgeving 

• 2e spoortrajecten 

• Nabespreken en uitdiepen van kennis opgedaan via NOLOC verdiepingsmodules 

4e bijeenkomst 20 september 2018 

o NOLOC bijeenkomst/ info uitwisselen/ nieuwtjes/ tips 

o Thema: ‘Wie zit er op mij te wachten?’ Veel kandidaten stellen deze vraag, met name 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (door bv leeftijd, beperkingen, gebrek aan 

opleiding). Hoe gaan we hiermee om? Wat zijn inzichten die ons hierbij kunnen helpen? 

Voorbeelden van concrete situaties kunnen hierbij helpen. 

Aangezien we met heel veel afzeggingen te maken hebben, besluiten we de onderwerpen door te 

schuiven naar de volgende bijeenkomst.  

 

5e bijeenkomst 6 november 2018 

Anje is voor het eerst aanwezig bij de kring.  

Een aantal leden is naar de Noloc bijeenkomst provocatief coachen geweest en wisselt ervaringen 

uit. Een ieder geeft aan waar hij nu staat en wat de verwachting is van de kwaliteitskring. 

Samengevat is dat uitwisseling, kruisbestuiving en delen van ervaringen en successen. 

Thema “wie zit er op mij te wachten”? 

Voor de meesten herkenbaar. Van belang is dat je door middel van een gesprek de ander vanuit een 

ander perspectief kan laten kijken. Dit kan je doen door een scala van technieken. 

Voice Dialogue , NLP, Daniel Offman, en coach/gesprekstechnieken. 

Er worden voorbeelden en ervaringen uitgewisseld.   

https://www.jongbloed.nl/boek/9789024403240/basisboeken-voor-en-door-topcoaches-set-3-delen-susan-van-ass
https://www.jongbloed.nl/boek/9789024403240/basisboeken-voor-en-door-topcoaches-set-3-delen-susan-van-ass


   
 

Financiën:  

Dit jaar zijn wij low-budget van start gegaan en hebben geen kosten gemaakt voor huur locatie en/of 

sprekers.  Met de vergoeding die wij over 2018 ontvangen zullen wij in 2019 gebruiken voor een 

externe spreker of huur locatie.  

Slot:  

Het eerste jaar van onze kring zit erop! Het is even aftasten geweest, maar de vaste leden van de 

kring leren elkaar steeds beter kennen. We wisselen uit, inspireren en verdiepen, precies waar een 

kwaliteitskring voor bedoeld is.  

Leden eind 2018: 

Vaste leden van de kwaliteitskring Alkmaar-Heiloo zijn:  

1. Frida de Koning 
2. Barbara Duyvestijn-Kok 
3. Gerard Pieterman 
4. Rosalie Buter-Paleari 
5. Carlien Kloes 
6. Nicole de Lange  
7. Anje van Bottenburg 
8. Ester Leibbrand 

 

Voor 2019 gaan wij op zoek naar enkele nieuwe leden om onze kring stabieler te maken.  

Carlien Kloes, Februari 2019 

 


