
Jaarverslag Noloc Kwaliteitskenniskring 2019 Zwolle / Deventer.  
Algemeen: Gemeenschappelijk thema voor 2019 is het boek The Corporate Tribe, hoe gaan we in 
werk met elkaar en met organisaties om en welke betekenis heeft cultuur in deze.  
 
In 2019 zijn er enkele deelnemers die de kenniskring verlaten hebben en er zijn ook weer nieuwe 
deelnemers erbij gekomen met als resultaat een interessante groep om kennis en kunde te delen.   
 
Er zijn meerdere bijeenkomsten gepland, te weten: 30 januari, 27 maart, 22 mei, 25 september en 27 
november.  
Bij deze eenieder bedankt voor de inzet van alle mooie bijeenkomsten.  
 
Thema’s die behandeld zijn:  
30-01-2019: Het boek The Corporate TRibe. Eenieder leest de algemene kennis uit het boek en per 
persoon lezen we enkele hoofdstukken zodat samen het hele boek doorgenomen is. Doel bespreken 
van de voor eenieder belangrijkste boodschappen. Het boek blijft gedurende het jaar een leidraad wat 
thema’s betreft.   
 
27-03-2019: Presentatie van Heidi Jansen. Heidi Jansen (1963) is adviseur werk en zingeving, 
opleider en promovenda. Ruim vijfentwintig jaar was ze in gesprek met mensen over hun werk. Ze 
heeft sinds 1994 een eigen praktijk voor ‘loopbaanadvies en levenskunst’ en begeleidde mensen uit 
uiteenlopende organisaties bij het vinden van werk. In 2019 startte ze met een twee partners Buro 
Waai, voor werk en zingeving. Ze studeerde Spiritual Care aan de Rijksuniversiteit Groningen om 
meer te begrijpen over hoe mensen zin geven aan het leven. Medio 2019 startte ze met een PhD-
traject over werk en zingeving aan de Rijksuniversiteit Groningen.  
Werk en Zingeving 
Werk is één van onze belangrijkste bronnen voor zingeving. Werk kan namelijk een plek zijn waar we 
gezien en gewaardeerd te worden, waar we deel zijn van een gemeenschap. Werk geeft structuur aan 
ons leven en werk geeft bestaanszekerheid. Een belangrijke voorwaarde voor zingeving is dat we ons 
geborgen voelen en dat heeft werk ons lange tijd geven. Echter, die geborgenheid wordt door 
flexibilisering en de voortdurende dreiging van reorganisaties steeds meer aangetast. Daarnaast komt 
ons werkplezier ook nog eens onder druk te staan door de nadruk die er de afgelopen decennia is 
komen te liggen op persoonlijk succes, op prestaties en continue concurrentie met elkaar. Er is een 
vertoog (een gemeenschappelijk verhaal over hoe de wereld in elkaar zit) ontstaan, waarin we steeds 
moeten bewijzen dat we succesvol zijn. We moeten zelfsturend zijn en zijn verantwoordelijk voor onze 
employability. Dat vinden we vanzelfsprekend, maar is dat eigenlijk wel zo? Wat zijn de kosten van 
deze manier van naar de werkelijkheid kijken? En is een andere zienswijze mogelijk? Het antwoord 
daarop is ja! 
 
22-05-2019: Thema het boek the Corporate Tribe. Verdere uitwerking en verdieping naar 
aanleiding van de bijeenkomst van 30 januari. We bespreken hoe we deze bijeenkomst ervaren 
hebben en welke verwachtingen eenieder heeft t.a.v de kwaliteitskring en t.o.v elkaar. Dit o.a. door het 
maken van een wandeling in de omgeving en het inbrengen van een symbool met de persoonlijke 
betekenis hiervan.  
 
25-09-19: Workshop kennismaken met Wandel coaching   
Info mbt deze vorm van coachen, wat doet het met het brein. Wandel coaching is een mooie manier 
om in de buitenlucht en de natuur geïnspireerd te worden bij het sneller tot de kern komen bij 
loopbaancoachingsvraagstukken en om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen.   
Doordat je bij wandel coaching buiten in de natuur wandelt komen nieuwe ideeën, oplossingen en 
keuzes maken op een andere manier tot stand. Het is een krachtige manier van coaching waarbij je 
ook metaforen en symbolieken kan inzetten in de begeleiding.  Na een korte introductie binnen gaan 
we het vervolg natuurlijk buiten doen. Aan het eind wisselen we met elkaar ervaringen uit en delen 
hoe je wandel coaching mogelijk zelf al inzet in je coaching of het zou willen/kunnen inzetten.  
 
27-11-19: Presentatie: Thema ontdek de leerling in jouw leven.  
Terugblik en delen info van Noloc inspiratiedag in oktober en het loopbaancongres iin november.   
We worden meegenomen in diverse oefeningen in leven: stukje theorie, wat als je in de pot zit, wat 
gebeurt er dan? Verder luisteren, op onderzoek gaan in jezelf, beleven, voelen en ontdekken om 
uiteindelijk helder te hebben wat je wilt.  

 


