
 
 
 
 
Jaarverslag Kwaliteitskring Groot Nijmegen 2018 
 
Leden 
Robert Wouterse, Carine van Son, Marco Giesen, Ciel van Belle, Titus Coehorst, Loes de 
Blok, Marjel Dijk en Elke Schrijen. 
 
In 2018 heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden. Marinel Hoes en Jorrit Stellema 
hebben de kwaliteitskring verlaten. Loes de Blok, Marjel Dijk en Elke Schrijen zijn als 
nieuw lid toegetreden. Afspraak met Marjel is dat zij enkele bijeenkomsten bijwoont en 
dan beslist of zij lid wil worden. 
  
Inleiding 
De Noloc Kwaliteitskring Groot Nijmegen is in 2013 opgericht. Kring coördinator was 
Marinel Hoes, vanaf 2018 is dit overgenomen door Marco Giesen. In dit verslag geven we 
een korte weergave van de inhoud van de 6 bijeenkomsten in 2018. 
 
16 januari 2018 
Aanwezig: Marinel Hoes, Marco Giesen, Robert Wouterse, Carine van Son,  
Titus Coehorst en Ciel van Belle. 
 
Rondje “Stand van zaken”  
 
We bespreken de subsidiemaatregelen voor ontwikkeladvies aan 45+ medewerkers uit 
diverse sectoren. Wie gaat er wat mee doen? En hoe pakken we het op? 
Er wordt gesproken over de doelgroepen/sectoren, over de wijze waarop het onder de 
aandacht gebracht kan worden van belanghebbenden, over de bijbehorende 
(aanzienlijke) administratie. 
 
Ciel van Belle presenteert zich als professional op het terrein van outplacement, re-
integratie, loopbaancoaching, studiekeuzebegeleiding door steekwoorden, gebruikte 
methodieken en persoonlijke kwaliteiten. Zij is bezig haar eigen praktijk op te bouwen. 
Zij vertelt over de opleiding voor studiekeuzebegeleiding en het aanbod op dat terrein. 
 
22 mei 2018 
Aanwezig: Marco Giesen, Robert Wouterse, Carine van Son, Titus Coehorst en Ciel van 
Belle. 
 
Rondje “Hoe zit je erbij”: 
 
Van gedachten gewisseld over een vakgerichte activiteit m.b.t. budget vanuit de Noloc, 
zoals het seminar “Duurzame Loopbanen: winst voor iedereen” van Judith Semeijn of een 
HAN seminar van Annet de Lange. 
 
Besproken dat we behoefte hebben aan uitbreiding van de kring. Marco laat Noloc bericht 
uitdoen naar Noloc leden in de regio met een oproep voor nieuwe leden. 
 



10 juli 2018 
Aanwezig: Marco Giesen, Carine van Son, Titus Coehorst, Ciel van Belle en Loes de Blok. 
 
Introductie van Loes als nieuw lid. 
 
Afgesproken dat iedereen zich inschrijft voor het congres ‘Wendbaar aan het Werk’ van 
de HAN i.s.m. met WZW. Helaas is alleen Carine “toegelaten”. De invulling van een 
vakgerichte activiteit met Noloc budget wordt doorgeschoven naar 2019. 
 
Thema’s voor volgende bijeenkomsten besproken: 
Elke bijeenkomst wordt door één lid met een inhoudelijk thema ingevuld. Eerstvolgende 
thema is Methodisch Werken door Robert. 
Overige ideeën: secure based coaching, progressiegerichte coaching, casusbesprekingen, 
boekbesprekingen, voice dialogue, etc. 
 
Ciel brengt een vraag in: een zieke medewerker meldt zich voor begeleiding; werkgever 
wil in gesprek over vaststellingsovereenkomst. Is een 2e spoor begeleidingstraject niet 
meer aangewezen? Wat vinden wij? Is dit altijd het geval? Kennen wij situaties waarin 
een vaststellingsovereenkomst wel een optie kan zijn? Hoe gaan we met een dergelijke 
vraag om? Welke rol neem je in richting werkgever en richting medewerker? Welke 
informatie kunnen wij geven? En geven wij ook adviezen daarin?  
 
18 september 2018 
Aanwezig: Marco Giesen, Robert Wouterse, Titus Coehorst, Ciel van Belle en Loes de Blok 
 
In het overleg is gesproken over de inzet van intervisie in onze bijeenkomsten. Met het 
oog op de toekomst, waarbij dit waarschijnlijk door Noloc voorgeschreven gaat worden 
voor leden, kunnen we hier al een start mee maken. Als we het allemaal eens zijn 
kunnen we iedere bijeenkomst intervisie op de agenda zetten en kiezen we een methode 
die ons het best past. 
 
Robert geeft uitleg over de wijze waarop hij methodisch te werk gaat in zijn 
loopbaancoaching/-advies 
Belangrijke kenmerken zijn: 

• Aanpassen aan niveau van cliënt (hij werkt overwegend met > HBO niveau) 
• Biografisch werken waarbij hij vooral let op welke patronen er achter de keuzes 

zitten. 
• Waardeonderzoek is belangrijk 
• Scenario methode 
• Veiligheid creëren binnen gesprekken 

Robert geeft aan dat hij binnen een coachingstraject de beschikbare instrumenten / 
methodes flexibel inzet om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren. 
 
30 oktober 2018 
Aanwezig: Robert Wouterse, Carine van Son, Titus Coehorst, Ciel van Belle en Marjel 
Dijk. 
 
Introductie van Marjel als nieuwe deelnemer. 
 
Wat doen we  in onze kwaliteitskring? 

• Uitwisselen van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 



• Werkvormen: welke favorieten hebben de leden? 
• Boekbespreking 
• Verslag van Workshops/trainingen 
• Intervisie/casusbespreking (ook i.v.m. vereisten van Noloc / CMI certificering). 

 
Titus doet kort verslag van opleidingenmarkt FNV; 7 scholingsinstellingen presenteerden 
zich; animo redelijk groot. Geen zicht op vervolgacties/aanmeldingen. 
 
Carine doet kort verslag van seminar over ‘cliënten met financiële problemen / schulden’. 
 

11 december 2018 
Aanwezig:  Marco Giesen, Ciel van Belle, Loes de Blok en Elke Schrijen. 
 
Introductie van Elke als nieuw lid. 
 
Loes vertelt het e.e.a. over progressiegericht werken, de 7-stappenmethode en 
progressiegerichte intervisie. Vanaf 2019 nemen we intervisie als standaard onderdeel op 
in de agenda. 
 
Concept planning voor de bijeenkomsten van 2019 gemaakt. 
 
Wat verder ter tafel komt : 

• Marco meldt dat de geplande regiobijeenkomst, die voor het eerst via Zoom 
gehouden zou worden, niet is doorgegaan. 

• Loes heeft zich aangemeld als mentor voor nieuwe Noloc leden. 
 


