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Jaarverslag Kring Delft 2019 
 
Kwaliteitskring Delft bestond geheel 2019 uit de volgende leden: 
Jeanine Pasman, Frank Lansbergen, Caroline van Driel, Hanneke Wolterbeek, Tineke Detering, 
Marjolijn Gischler, Erik Wissema 
Lid geworden in 2019: Sandra Deelen, Jacqueline Doomen 
Afscheid genomen in 2019: Susan de Rouw, Margot van Rijswijk 
 
De Kring is zes maal bijeen gekomen: 
 
 

Verslag Intervisie Kwaliteitskring donderdagmiddag en avond  7 februari 2019 

Aanwezig: Caroline (verslag), Erik, Frank, Hanneke, Jeanine, Margot, Marjolijn, Susan, Tineke, Sandra 

Afwezig: Ghislaine, 

  

Intervisie casus: 

Met behulp van de Roddelmethode gaan we aan de slag met de casus die Frank inbrengt. 

Hij verteld zijn verhaal en is daarna stil. Wij stellen enkele vragen aan hem. Daarna gaat hij verder 
weg van ons zitten en gaan wij over hem en zijn casus praten. Hij noteert wat hem het meeste 
opvalt, aanspreekt etc. Na een roddel periode geeft Frank aan wat hij geoogst heeft. Welke inzichten 
hij opdeed, waar hij iets mee kan en waar hij iets mee gaat doen.  

 

Rondvraag: 

Erik vraagt onze kijk, feedforward, op de NOLOC, met de diverse vragen blikken we op ons 
actief/passief lidmaatschap, bespreken we wat we momenteel nog missen en wat ons aanspreekt. 
Wat heb ik aan de NOLOC? Wat wil ik er halen en/of brengen? Wat wil ik eigenlijk met mijn 
lidmaatschap? Waar ligt mijn behoefte?  

 

Thema | Growth mindset van Carol Dweck: 

Susan geeft ons informatie over de Groei mindset, waarom mindset belangrijk is, hoe de growth en 
de fixed mindset werken, wat je kan doen om de groei mindset te stimuleren en hoe we dit (kunnen) 
toepassen in ons leven. 

 

We nemen afscheid van Susan en Margot, bedanken voor hun actieve inbreng.  Er is ruimte voor nieuwe leden. 
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Verslag Kwaliteitskring 20 maart 2019 
 
Afgemeld: Tineke  
 
We danken Frank voor zijn gastvrijheid.  
 
Vanavond gaan we in gesprek over wat wij kunnen doen om te zorgen dat cliënten het gesprek 
aangaan met hun leidinggevende over hun loopbaan en coaching daarin.  
 
Allereerst inventariseren we wat redenen zijn voor cliënten om het gesprek over coaching of 
loopbaanbegeleiding niet aan te gaan: 
 Het is soms een taboe om coaching te vragen; 
 Mensen willen zelf de regie behouden; 
 Via het werk is er soms geen mogelijkheid om zelf een coach te kiezen; 
 Als je voor coaching gaat sta je bij sommige organisaties al met één voet buiten en dat wil lang 

niet iedereen; 
 Als er sprake is van een verstoorde (werk)relatie met de leidinggevende; 
 Als er sprake is van onvoldoende vertrouwen in leidinggevende en/of organisatie; 
 Omdat werknemers soms vele negatieve aannames hebben over wat de leidinggevende er 

allemaal van zal vinden dat ze coaching willen. 
 Omdat werknemers negatieve ervaringen hebben opgedaan met solliciteren en dat dus liever 

niet aangaan. 
 Omdat ze gewoon niet weten dat er een mogelijkheid is voor coaching of loopbaanbegeleiding.  
 
We inventariseren dus hele diverse redenen om het gesprek niet aan te gaan, die grosso modo 
neerkomen op twee achterliggende redenen: 
1. Niet weten dat er zoiets bestaat als coaching en loopbaanbegeleiding om je te helpen je 

probleem op te lossen; 
2. Een al dan niet terecht gevoel dat je jezelf (te) kwetsbaar maakt als je vraagt om hulp. 
 
Wij kunnen als begeleider een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van een cliënt bij het 
aangaan van het gesprek met de organisatie en hebben daar soms ook een belang bij omdat de 
organisatie ons dan kan inhuren voor begeleiding. Wat kunnen we als coaches allemaal doen: 
 Wijzen op voordelen van een traject en op de mogelijkheden om budget te vinden binnen de 

organisatie.  
 Wijzen op wat een traject allemaal kan opleveren, voor cliënt én werkgever: 

o Verdere (interne) ontwikkeling; 
o Stimuleren van mobiliteit; 
o Voorkomen van onvrede, bore-out of ziekteverzuim; 
o Ondersteuning door een buitenstaander kan versnelllend werken; 

 Cliënt helpen om goed voorbereid te zijn op het gesprek met leidinggevende en/of organisatie; 
 Aannames toetsen en voorbereid zijn op tegenspel vanuit de leidinggevende. 
 Wijzen op de mogelijkheid om opgebouwd krediet bij de werkgever te gebruiken. 
 De mogelijkheid opperen dat veel leidinggevenden een open mind hebben ten aanzien van 

coaching en loopbaanbegeleiding c.q. persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.  
 Gebruik maken van reguliere functionerings-, evaluatie- en beoordelingsmomenten. 
 Gaat een cliënt bij start begeleiding toch niet het gesprek aan met de leidinggevende, kan dat 

later alsnog gebeuren als de cliënt een helder plan en strategie heeft.  
 
Over de stelling dat leidinggevenden meestal positief tegenover gevraagde loopbaancoaching staan 
zijn de meningen verdeeld. Sommige leidinggevenden wel, andere niet. Toch lijkt het dat veel 
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cliënten een te somber beeld hebben van de mogelijkheid dat hun leidinggevend bereid is om met ze 
mee te denken.  
 
Soms kan het helpen om het gesprek juist aan te gaan met een leidinggevenden op een niveau hoger 
in de organisatie, maar in andere situaties kan dat juist weer heel onhandig zijn. Belangrijkste is 
communicatie en een goed gevoel voor hoe je dat aanpakt bij de werkgever.  
 
We spreken over hoe we onze cliënten goed kunnen ondersteunen: 
 Samen het gesprek met de leidinggevende voorbereiden; 
 Goed weten wat de mogelijkheden zijn en kijken hoe je ze kunt benutten. 
 Vanuit een positieve grondhouding met de cliënt bespreken wat het voor hem/haar en de 

organisatie kan opleveren.  
 Versterken van de eigenwaarde van de cliënt’ 
 Helder inzicht bieden in wat een traject inhoudt en wat het oplevert; 
 Goed afstemmen op het niveau van de cliënt en wat hem beweegt; 
 Flexibel zijn in je aanbod om beter in te kunnen spelen op wat nodig is en op wat zich daarna zou 

kunnen aandienen. 
 
 
Kwaliteitskring 
14 mei 2019 
 
Aanwezig: Marjolijn, Sandra, Hanneke, Frank, Jeanine (ziek naar huis gegaan), Erik (verslag) 
Afgemeld: Tineke, Caroline, Ghyslaine 
 
We heten Sandra Deelen van harte welkom in onze kring! En dank aan Marjolijn voor haar 
gastvrijheid! 
 
We constateren, ook na de mailwisseling vooraf, dat het moeilijk blijft om casussen uit de groep te 
krijgen. Erik heeft niet zoveel zin meer om daar nog veel energie in te steken. Afspraak die we maken 
is dat we per intervisiebijeenkomst twee mensen aanwijzen die een casus aanleveren. Zo komt ieder 
aan bod en wordt ook ieder ‘gedwongen’ om af en toe een casus in te brengen.  
 
We spreken over de zomerbijeenkomst, 3 juli: 
 Hanneke heeft inmiddels strandtent BLOW gereserveerd, waar we kunnen werken en daarna 

eten; 
 We besluiten dat we graag met het thema Wandelcoaching aan de slag willen. Tineke heeft 

aangegeven dat ze op dit moment geen energie heeft om dit op te pakken.  
Actie: wie wil een spreker vragen om ons 2-3 uur met wandelcoaching te laten werken? De naam 
van Annemarie Stoffer is gevallen. Er is (een beetje) budget beschikbaar als onkostenvergoeding. 

 
In september behandelen we twee intervisiecasussen. 
 
In november is het idee om een bijeenkomst te wijden aan PTSS in relatie tot loopbaancoaching. Het 
onderwerp vraagt nog wat nadere uitwerking om voldoende dicht bij ons praktijk te komen, maar is 
ook heel interessant. Sandra wil het onderwerp graag voor haar rekening nemen. 
 
We behandelen een intervisiecasus van Hanneke, geleid door Marjolijn. We werken met de vijf 
stappen methode. Die methode werkt goed waar het gaat om de eerste helft van de intervisie 
(verhelderen, vragen stellen), maar heeft een vrij open einde. Dat is wat onbevredigend, waardoor 
we vrij lang bezig blijven met een goede afronding van de casus.  
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Verslag Kring 3 juli 2019 
 
Aanwezig: Hanneke, Frank, Erik, Caroline, Tineke, Marjolijn, Jeanine, Sandra 
 
We worden deze middag begeleid door Annemarie Stoffer, die ons meeneemt (letterlijk en figuurlijk) 
in de mogelijkheden van wandelcoaching. De inspirerende middag wordt gevolgd door een gezellige 
maaltijd aan het strand. 
 
Verslag Kring 26 september 2019 
 
Aanwezig: Hanneke, Frank, Caroline, Jeanine, Tineke, Sandra, Marjolijn, Erik 
 
Ghyslaine heeft laten weten dat zij haar lidmaatschap van de Kring beëindigt. 
 
We bespreken twee intervisie casussen. Daarbij maken we gebruik van de tien stappen methode, die 
goede handvatten biedt om een casus rustig te bespreken en veel ruimte biedt aan de inbrenger om 
de belangrijkste vragen daar voor zichzelf uit te halen.  
 
 
Verslag Kring 28 november 2019 
 
Aanwezig: Frank, Tineke, Jacqueline, Erik, Marjolijn, Caroline 
 
Loopbaancoaching en psychische vraagstukken 
 
Doel van de avond  
Beter inzicht in wie we in onze praktijk tegenkomen, hoe we stoornissen kunnen herkennen wat we 
daar al dan niet zelf mee moeten doen, zodat we zorgvuldig en professioneel opereren.  
 
Rol van de (loopbaan)coach 
 Cliënt coachen in het vinden van het antwoord op zijn of haar coachingvraag. Bij de 

loopbaancoach is die vraag doorgaans werk gerelateerd. Coaching heeft vaak met gedrag en de 
effecten daarvan te maken en hoe de cliënt daar beter mee om kan gaan.  

 De (loopbaan)coach is geen behandelaar in de zin van de GGZ, dus dient heel terughoudend te 
zijn en binnen de grenzen te blijven van de eigen deskundigheid. Die grens is echter niet heel 
helder afgebakend. 

 De loopbaancoach heeft vaak te maken met (gevolgen van) gedrag en zal in die zin regelmatig op 
het raakvlak met psychische vraagstukken/stoornissen opereren. 

 
Bespreken  
Wanneer is een stoornis reden om door te verwijzen en wanneer kun je er zelf mee aan de slag. 
Afwegingscriteria. 
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Psychische stoornissen, een opsomming (niet volledig!!) 
 Aangeboren/ meestal op jonge leeftijd voor het eerst optredende stoornissen, bijvoorbeeld:  

o Zwakzinnigheid: IQ lager dan 70 en gelijktijdig aanwezige tekorten in of beperkingen van 
het huidige aanpassingsgedrag. 

o Dyslexie en Dyscalculie; 
o Autisme;  

 Ingewikkelde definitie, waarbij de essentie is dat sprake is van kwalitatieve 
beperkingen in sociale interacties en communicatie en beperkte, zich 
herhalende, stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten, 
waarbij al voor het derde jaar sprake is van achterstand of abnormaal 
functioneren op tenminste; sociale interacties, en/of taal zoals te gebruiken in 
sociale communicatie, en/of symbolisch of fantasiespel. 

 let op grote verschil in uiting bij mannen en bij vrouwen. Diagnose wordt bij 
vrouwen vaak gemist, doordat ze veel beter in staat zijn om de symptomen te 
camoufleren.  

o ADHD en ADD: Aandachtstekortstoornis al dan niet in combinatie met hyperactiviteit.   
o Tic stoornis; motorische of vocale tics, Gilles de la Tourette; 

 Aan een middel gebonden stoornissen (verslaving, medicatie). Kan ook heel goed in combinatie 
met een andere stoornis, die bijvoorbeeld wordt gedempt met middelen of behandeld met 
medicatie. 

 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen (let op met mogelijk verband met 
middelengebruik); 

 Stemmingsstoornis; Depressie of Bipolaire stoornissen: in vele gradaties en soms moeilijk te 
herkennen, maar depressie betekent doorgaans moeilijk in beweging komen en bipolair is 
sterker dan de ups en downs die we allemaal hebben.  

 Angststoornis; bijvoorbeeld Paniek, Sociale fobie, PTSS, acute stress-stoornis, afhankelijkheid; 
 Eetstoornis; 
 Slaapstoornis; Moderne media zijn hierin de laatste jaren een belangrijke factor geworden. 
 Persoonlijkheidsstoornissen: (zie het boek ‘Zo ben ik nu eenmaal’) 
 Er zijn nog vele andere stoornissen, die we in de praktijk doorgaans niet veel zullen tegenkomen, 

laat staan dat we ze als zodanig zullen herkennen. Interesse: DSM V of  “Op weg naar 
gezondheid” van Piet Weisfelt; 

 Wij kunnen en mogen geen diagnose stellen! 
 Bij sommige stoornissen is sprake van onderliggende problematiek, zoals overbelasting, trauma 

of verslaving; 
 Soms heeft iemand meerdere stoornissen tegelijk. De combinatie van ADHD en autisme is 

bijvoorbeeld vaak voorkomend. Ook de combinatie van angst- en stemmingsstoornis komt vaak 
voor. 

 
Bespreken:  
 Welke stoornissen komen we het meest tegen in onze praktijk en wat doen we daarmee? 
 Waar zien wij de grens tussen een coachingvraag en een GGZ vraag? 
 Invloed van culturele achtergrond. 
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Herkennen van psychische problematiek 
 Nogmaals; als niet-psychiater en niet-psycholoog (de meesten  van ons in elk geval) zijn we niet 

gekwalificeerd om een diagnose te stellen. We kunnen natuurlijk wel van alles waarnemen. 
 Door te luisteren en te observeren kunnen we allerlei signalen opvangen die kunnen wijzen op 

een psychische stoornis (aandacht, oogcontact, emoties).  
 Belangrijke indicator; “niet-pluis” gevoel of moeite met afstemming; dat is normaalgesproken 

juist onze kracht, dus als dat niet lukt kan dat een signaal zijn dat er iets aan de hand is.  
 Geen “vat” krijgen op cliënt; 
 Starheid en gefixeerdheid van de cliënt; 
 Geen beweging en geen verbetering of juist verslechtering; 
 Waar ligt de grens tussen ziekte en ineffectieve innerlijke processen. 
 Niet verder komen met een cliënt betekent niet automatisch dat er sprake is van een psychische 

stoornis….. 
 
 
Lijdensdruk 

Er moeten duidelijke aanwijzingen van significante beperkingen zijn in het sociale-, school/werk of 
thuisniveau. Niet elke psychische stoornis hoeft dus (loopbaan)coaching in de weg te staan. En lang 
niet elke cliënt zit erop te wachten om zijn psychische diagnose (opnieuw) uitgebreid met zijn coach 
te moeten delen. Hij komt doorgaans namelijk voor iets heel anders en heeft zijn verhaal mogelijk al 
vaak verteld. 
 
Bespreken:  
 Wat betekent dit in ons werk; 
 Wanneer is een psychische stoornis relevant en wanneer kun je deze laten rusten. Op basis van 

welke afweging? 
 Als je doorverwijst, naar wie doe je dat? 
 Als je hebt doorverwezen, ga je vervolgens wel of niet verder met coaching en op welke 

voorwaarden? 
 
 
Inbreng van casuïstiek vanuit de kring 
 
Literatuursuggesties: 
 Coachen als Professie, Ien vd Pol 
 Professionele Loopbaancoaching, Rozemarijn Dols 
 
 
 
 


