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Leden 
Robert Wouterse, Carine van Son, Marco Giesen, Ciel van Belle, Titus Coehorst, Loes de 
Blok, Elke Schrijen en Alke Vrieling 
 
In 2019 is Alke Vrieling als nieuw lid toegetreden 
  
Inleiding 
De Noloc Kwaliteitskring Groot Nijmegen is in 2013 opgericht. Kring coördinator is Marco 
Giesen. In dit verslag geven we een korte weergave van de inhoud van de 5 
bijeenkomsten in 2019. 
 
12 februari 2019 
We bespreken de data en locaties voor de komende bijeenkomsten.  
Elk kringlid vertelt iets over de huidige werkzaamheden en ontwikkelingen. 
Er wordt verslag gedaan van het congres Wendbaar aan het Werk van 1 november jl. 
 
Er wordt een korte toelichting gegeven op intervisiemethode: progressiegerichte 
intervisie (Koert Visser, Centrum voor Progressiegericht Werken). Essentie: toewerken  
naar een betekenisvol doel. Autonomie en groei mindset (the power of yet, Carol Dweck 
e.a.). Autonomie motivatie: CAR; C = competentie, A = autonomie, R = 
relation/verbinding.  
Nuttigheidsvraag: wat moet dit opleveren? 

 
Casusbespreking van 2e spoor re-integratie volgens de progressiegerichte 
intervisiemethode:  

6 stappen:  
1. Presenteren 
2. Verhelderen 
3. Waarderen 
4. Adviseren 
5. Reflecteren 
6. Evalueren. 

 
16 april 2019 
Alke stelt zich voor en ook de anderen vertellen kort wie ze zijn en wat ze doen.  

Loes is bij een bijeenkomst geweest van CMI en Noloc over ontwikkelingen naar de 
nieuwe vorm van certificeren.  

Er wordt verslag gedaan van een de bijgewoonde bijeenkomsten, t.w. de NOLOC 
workshop over 2e Spoor begeleiding  en de themadag van het NKDI ‘Ouder worden in je 
werk.’  
 



De toelichting bij de workshop over 2e Spoor leidt tot een gesprek over ‘de haken en 
ogen’ van dit soort trajecten. Het idee ontstaat om een aparte bijeenkomst te 
organiseren waarin dit onderwerp centraal staat. Verder ontstaat een gesprek over het 
gebruik van testen.  

Intervisie: er wordt een concrete casus besproken aan de hand van de internvisie 
methode  ‘Progressiegerichte intervisie’.  

 
18 juni 2019 
Besproken wordt de voortgang van de ontwikkeladviezen inhoudelijk en procesmatig. 
Inhoudelijk worden ervaringen uitgewisseld over de deelnemers aan het ontwikkeladvies. 
Knelpunten en gebruikte methodes worden besproken. Ook aandacht voor de lastige 
administratieve verwerking van het ontwikkeladvies. Welke gegevens moet je allemaal 
verzamelen etc. 
 
Werk Energieanalyse (WEA): Uitleg over het gebruik van de Werk Energieanalyse (WEA). 
De test gaat altijd gepaard met een gesprek om de uitkomsten/resultaten te kunnen 
duiden. Uit de rapportage komen ruim voldoende aanknopingspunten om in het gesprek 
verder uit te diepen. Ze ervaart dit instrument als nuttig bij de start van een traject en 
het biedt voldoende input voor een vervolg. Alle aanwezigen hebben voor zichzelf de 
WEA gemaakt. De test wordt doorlopen en er wordt uitleg gegeven over de verschillende 
onderdelen en hoe gemeten wordt.  

 
10 september 2019 
We wisselen informatie en ervaringen uit over de Ontwikkeladvies 45+ trajecten 
(waarvoor nog steeds veel belangstelling blijkt te zijn) en de administratieve afhandeling 
ervan.  

Er wordt een presentatie gegeven over 2e Spoor trajecten. Wat houden deze trajecten 
in? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Waar moet je op letten? Hoe kan er ingespeeld 
worden op bepaalde situaties? Etc.  

 
 
29 oktober 2019 
Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 
Ontwikkeladvies 45+, er worden diverse ontwikkelingen besproken. O.a. het 
Subsidieplafond en alternatieven voor deze regeling zoals het A+O Fonds Rijk. 
 
Terugkoppeling van de Inspiratiesessie NOLOC  
 “Tribes” van Danielle Braun, corporate antropoloog.  
 
Presentatie over het thema ‘Mantelzorgers’  
Achtergrond en informatie over dit thema en een programma dat wordt uitgevoerd bij 
een gemeente.  
 
Loopbaan APK congres  
Wat bestaat er aan loopbaan APK’s, wat weten we ervan en wat is een goede loopbaan 
APK? Inhoud van dit congres wordt met ons gedeeld.  
 
Blended coaching NOLOC bijeenkomst  
Terugkoppeling van de inhoud van deze bijeenkomst.  


