
Jaarverslag 2019 Noloc kwaliteitskring Amstelveen e.o. 
 

Kringleden: Raymonde van Zijl (kring coördinator), Margot Horning, Brigitte Heemskerk, , 
Petra Pasma, Rose-Marie Lucas, Karin Hakker, Karla Wieringa en Jacqueline van Bruggen 
(penningmeester).  

Locatie bijeenkomsten: Spinnerij 15 te Amstelveen (avond) en dagbijeenkomsten in Wilnis 
en Noordwijkerhout bij één van de leden thuis. 

Er is een roulatieschema opgesteld voor het voorzitterschap en de rol van notulist. 
Afgesproken is afwisselend thema’s en intervisiecasussen te behandelen. Van te voren 
wordt de agenda bepaald en rondgestuurd.  

Aantal bijeenkomsten 2019: 6, waarvan 2 dagen van 10.00-15.00 uur en 4 avonden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bijeenkomst 1:  24 januari 2019 19.15 – 21.30 uur 

Het jaarverslag is besproken. Er zijn planningszaken & budgetzaken besproken. En hebben 
we ons gebogen over de onderwerpen van het komende jaar. Verder zijn er interessante tips 
uitgewisseld. 

 

Bijeenkomst 2:  12 april 2019 dag bijeenkomst 10.00 – 15.00 uur 

Karla Wieringa is als nieuw lid welkom geheten en iedereen heeft zich gepresenteerd.   
 
Karin heeft de opleiding vitaliteit coaching bij BGL gevolgd en geeft een presentatie. Voor de 
inhoud van de presentatie heeft zij binnen dit brede thema de keuze gemaakt voor coachen 
en trainen bij burn-out (gebundeld in een hand-out). Zij bespreekt een stappenplan en 
fasering; o.a. ACT komt ter sprake. Iedereen vult de vragenlijst burn-out in, de stress 
checklist en het stresslogboek. De algemene mening is dat er goede en voor de eigen 
coachpraktijk toe te passen instrumenten/oefeningen voorkomen die ingezet kunnen worden. 
 
We bekijken verschillende leermethodes (formuleren leervragen 1 m.b.t. vitaliteit en 1 
algemene): iedereen heeft voor zichzelf leervragen geformuleerd en deze worden met elkaar 
gedeeld. De leermethode genoemd door Karla wordt uitgelicht en door haar kort 
gepresenteerd en toegepast voor de leervraag van Petra over leidinggeven. Dit omvat de 
methode Transformational Presence van Alan Seal, die uitgaat van een harde en zachte 
kant en 3 intelligenties – hoofd (verstand)-hart (weten/intuïtie)-buikmethode (gevoel). Het 
principe is dat je de 3 intelligenties ten volle gaat benutten (oplijnen). Het is een 
vragentechniek/methode die snel tot de kern komt, waarbij de coach vragen stelt binnen de 
leervraag vanuit de 3 intelligenties/perspectieven.  
 

 
Bijeenkomst 3: 13 mei 2019 19.15 – 21.30 uur 

We hebben stilgestaan bij de verdeling van de onderwerpen over de rest van de 
bijeenkomsten van dit jaar en hebben een intervisie casus van een van de leden behandeld. 

 

 

 

 



Bijeenkomst 4: 9 juli 2019 19.15 – 21.30 uur 

Vandaag stonden de boekbesprekingen op het programma. We hebben er 4 besproken. 

Boek 1. ‘Loopbaan onderhoud’.(voor zondagrijders, wegpiraten & filevolk) van: Ester de 
Bruine & Yolande Buchel. Vergelijk je loopbaan met auto rijden. Bijsturen, je materiaal 
onderhouden, gemiste afslagen herstellen. Margot: makkelijk leesbaar, leuk boek. Niet 
hoogdravend, je leert er niet echt veel van. Behalve wat kleine dingetjes, niet een echt 
aanrader. 

Boek 2.’De Ladder’. (waarom veranderen zo moeilijk is èn ….welke 3 stappen wel werken) 
Van : Ben Tiggelaar. Advies : houdt het bij:1 doel, 1 gedrag, 3 x support. Oftewel houdt het 
helder, overzichtelijk en 1 ding tegelijk, maar wel met 3x support. De tips in het boek zijn 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Bij Petra op het werk krijgen mensen het die 
mee doen aan het duurzaam inzetbaarheidstraject. Het boek kan helpen bij het maken van 
een persoonlijk inzetbaarheidsplan. Petra: leuk boek. De clou staat voor in. Duidelijk 
omschreven. Zeker een aanrader. 

Boek 3. ‘K2’ (de beste versie van jezelf; ontwikkel jezelf en bereik je doelen) Van: Margriet 
Sitskoorn. Boek bestaat uit twee delen. Deel 1: inzicht in jezelf. Deel 2 Het effect programma. 
Er zitten mooie vragenlijsten in die bruikbaar zijn bij trajecten.  Er zitten ook veel opdrachten 
in, soort zelfhulpboek, die afgewisseld worden met stukken theorie(neuropsychologie) over 
de werking van het brein. Jacqueline: geen eenvoudig boek. Wel interessant, ook hoe je 
hersens (ver)werken.  

Boek 4. ‘De 5 Kindconclusies’ (en hoe ze de basis vormen van je hele denken en doen) Van: 
Lisette Schuitemaker. Indrukken die je als kind kreeg en de conclusies die je daar uit trok 
over jezelf en jouw plek in de wereld. Ze produceren nu nog gedachten die ons doen en 
laten bepalen. Met dit boek kun je je bewust worden van je eigen 
conclusies/gedachten(negatief) over jezelf en je kunt ook leren ‘anders’ te denken(positief) 
over jezelf. Karla: dit is een boek dat ik veel van mijn cliënten aanraad bij wie ik heel sterk 
een bepaalde conclusie ervaar en die nieuwsgierig zijn naar het ontstaan van hun gedachten 
en gedrag. Zeker een aanrader. Zeer toegankelijk en makkelijk leesbaar. 

 
 
Bijeenkomst 5: 19 september 2019 19.15 – 21.30 uur 

Ingelaste coachvraag: een vd leden heeft gevraagd om tips en trucs die gehanteerd kunnen 
worden bij iemand die angst heeft om te overlijden en ook eigenlijk niet geholpen wenst te 
worden. We komen uit op de volgende punten: ademhalingsoefening ook ter voorkoming van 
hyperventilatie, angstpoli of fysiotherapeut, Frans Bakker voor individueel consult, Bram 
Bakker; boek verademing.  

Raymonde heeft de opleiding IEMT gevolgd en vertelt over de IEMT(Integrale eye movement 
therapie) methode (training van Anne ten Brink, opleiding van 4 dagen 900 euro).   

IEMT is een traumatechniek die breder te gebruiken is. Het lijkt op EMDR. Je kijkt waar 
iemand last van heeft en probeert de herinnering daaraan minder heftig te maken mbv deze 
methode. Aan de hand van een voorbeeld hebben we de methode uitgeprobeerd. 

Daarnaast hebben we nog intervisie gedaan; een vd leden bemerkt een dip in motivatie en 
cliënten/opdrachten en is op zoek naar hoe wil ik verder als zelfstandig coach. Al pratend 
worden o.a. de volgende punten besproken; herijken van je situatie, waar word ik nog blij 
van? Hoe zou je meer kunnen samenwerken? Oproep via Linkedin groepen/netwerk bv. 
“staat van dienst” .  

 

 



Bijeenkomst 6: 1 november 2019 dag bijeenkomst 10.00 – 15.00 uur 

Deze bijeenkomst hebben wij een Workshop Creatieve coaching gekregen, verzorgd door 
Marina Kortenbout:  
We zijn aan de gang gegaan met 4 verschillende opdrachten. 
 
Opdracht 1: met gebruik van waskrijt tekent de deelnemer op het ritme van de muziek. De 
bedoeling is om de muziek te volgen en je gevoel de vrije loop te laten. Hierdoor komt het op 
papier te staan. De opdracht duurde 15 minuten, de muziek was rustige Afrikaanse muziek. 
Opdracht is nabesproken. 
 
Opdracht 2: een schrijfopdracht. De bedoeling is om te blijven schrijven, niet te stoppen. Niet 
na te denken en te blijven schrijven. De bedoeling van de opdracht is om trouw te blijven aan 
je zelf. De opdracht duurde 25 minuten, muziek rustig. Opdracht is nabesproken. 
 
Opdracht 3: belemmeringen in gedachten. Bij deze opdracht was het de bedoeling om een 
symbool te tekenen voor je gedachten. Wie je werkelijk bent of wil zijn. De opdracht bestond 
uit drie onderdelen. De eerste tekening staat voor de gedachte die staat voor wie je werkelijk 
bent. De tweede tekening staat voor een symbool voor het gevoel wat je hebt als je die 
gedachte niet meer hebt, los ervan staat. De derde tekening gaat over de gedachte waarom 
je die gedachte niet los laat. Waar beschermt die gedachte je voor? Wat levert het op om die 
gedachte te houden, waarom houd je die gedachte vast, wat levert dat je op?  
Opdracht is nabesproken. 
 
Opdracht 4: het maken van een moodboard m.b.v. tijdschriftknipsel over met wie je bent: 
waar je voor staat, wat echt jou is, wat je belangrijk vindt en interesse in hebt.   
Opdracht is nabesproken. 
 
 
 
 
Jacqueline van Bruggen / januari 2020 


