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Inleiding 
 
Het moge duidelijk zijn dat ook onze groep niet kon ontsnappen aan de perikelen van het 
Coronavirus. Er stonden dit jaar 7 bijeenkomsten op het programma waarvan er 3 het 
levenslicht hebben gezien. Dit zijn de bijeenkomsten van 14 januari, 25 februari, 7 juli en de 
bijeenkomst van 1 september. 
 
Aan het begin van het jaar worden de data voor het hele jaar bepaald en wie op welke 
datum respectievelijk de voorzitter en de notulist is. De voorzitter kiest een onderwerp en 
bereidt voor (regelmatig met een maatje). Tijdens de avonden worden uiteenlopende 
werkvormen gebruikt.   
 
In de openingsronde krijgt iedereen de gelegenheid te melden hoe zij/hij vaart. 
Naast het centrale thema is er gelegenheid casuïstiek in te brengen. 
Er wordt verslag gedaan vanuit de activiteiten van de NOLOC, bijvoorbeeld congres of 
regiobijeenkomsten. 
 
Leden: Alice Oortgiesen, Sheila van de Sande, Willemijn Vonk, Ineke van den Berg, Mieke 
Litmaath. Esther Jacobs, Lieneke Akkerman, Audrey Lamers en Wil Hol. 
 
 
 
 
Nijmegen1,  14 januari  

Thema ‘Hoe is het met iedereen’ 
Een warme en boeiende bijeenkomst waarin grondig wordt stil gestaan bij eenieder.  
 



 
Nijmegen1,  25 februari  

 Thema ‘Casuïstiek’  
Naast de bespreking van de casus kwam ook de verdere rolverdeling van het jaarprogramma 
aan de orde. 

Datum Voorzitter Notulist 

14 januari Wil Alice 

25 februari Ineke Sheila 

7 april Lieneke? Audrey 

26 mei Esther / Willemijn Esther / Willemijn 

7 juli Audrey / Sheila Ineke / Mieke? 

1 september Esther / Willemijn Esther / Willemijn 

15 oktober Alice Sheila 

1 november Ineke Audrey 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Nijmegen1,  7 april  

Thema  Vervallen 

Nijmegen1,  26 mei 
Thema Vervallen 

  
Nijmegen1,  7 juli  
 Thema: Coronatijd 
Mooie en ontroerende verhalen over hoe ieder zijn/haar weg tijdens de Corona-crisis heeft 
ervaren. Conclusie: hoe dan ook, het gaat anders. Ver vooruit plannen is moeilijk. Er gebeurt 
zoveel in enorme korte tijd. Uit de polarisatie blijven, constructief meedenken en doen. De 
arbeidsmarkt en haar thema’s. Hoe gaan wij als loopbaanprofessionals hier mee om?  
 
Nijmegen, 15 oktober 

Thema: klassieke casuïstiek 
  
Nijmegen1,  1 september  

 Thema ‘Zingeving’ 
Aan de hand van het artikel dat Ineke geschreven heeft voor Loopbaanvisie gaan we met 
elkaar in gesprek. Hoewel het loopbaanvisie thema over zingeving spreekt, is Ineke 
uitgekomen op bestemming. In dialoog geeft het woord bestemming  en het artikel "mooie" 
vergezichten zowel richting het verleden als naar de toekomst: 
- Bestemming wordt oorspronkelijker ervaren dan zingeving: door zicht te krijgen "op" je 
bestemming, kan je zin geven aan je "loopbaan"pad. Je krijgt 



meer zin, plezier,  om dingen te doen of op te pakken. 
- Bestemming geeft je de  stem om te verwoorden waarvoor je staat. 
- Eén van de mogelijkheden om te kijken naar bestemming is wat je als kind wilde worden. 
Daarop gaan we door en delen we met elkaar de beelden van vroeger en 
ontdekken hoe inzichten hierover door het heden heen de toekomst in trekken. 
Afsluitend wordt een casus besproken. 
 
Nijmegen1,  10 november  

Thema  Vervallen 
Op deze datum stond een lezing van Gerard van de Kam op het programma. Dit kon helaas 
geen doorgang vinden. Er wordt via onze gezamenlijke app veel informatie gedeeld over 
online- workshops, maar ook over interessante boeken. Hier en daar een persoonlijke noot. 
Ondanks dat we elkaar  niet zien, blijft onze verbinding goed en de kring levend! 
 


