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Jaarverslag 2021 Noloc kwaliteitskring Apeldoorn–2 
Onderwerpen: 

1. Inleiding 
2. Deelnemers kwaliteitkring 
3. Locatie 
4. De bijeenkomsten/onderwerpen 
5. Plannen voor vervolg seizoen 2022 
6. Financiën 
7. Tot slot 

 
1. Inleiding 

Dit is ‘Jaarverslag’ van kwaliteitskring Apeldoorn-2. Het beslaat de periode 2021. 
Gedurende deze periode wordt in de loop van het jaar niet meer voldaan aan het 
minimumaantal van 8 vaste leden. Dit heeft te maken met corona. Als we namelijk 
live bij elkaar kunnen komen, moeten we nog steeds afstand houden. Zodra we 
weer meer mogen en kunnen zullen we onze kring uitbreiden.  

 
2. Deelnemers kwaliteitkring  
 

 
De verdeling ZZP en loondienst is ongeveer fifty/fifty. 
We kiezen ervoor om niet actief in te zetten op uitbreiding, maar als er een verzoek 
naar ons toekomt zal bekeken worden of er o.a. qua locatie ruimte is  
 
3. Locatie 

De kwaliteitskring komt bijeen op de werklocatie van één van de leden. Door 
corona houden we ook online bijeenkomsten.  
 
4. De bijeenkomsten/onderwerpen seizoen 2021 

We komen 5x per jaar bij elkaar in de maanden januari, maart, mei, september, 
november. De avond verloopt gestructureerd. Er wordt gestart met een rondje 
‘ontwikkelingen (Noloc), werk en persoonlijk’, waarna er gemiddeld 1,5 uur aan het 
onderwerp van de avond besteed wordt. Na afloop is er ruimte om na/bij te praten. 
Inge van Erkel heeft de rol van voorzitter/procesbegeleider. Als zij er niet is wordt dor 
overgenomen door een van de anderen. Daarnaast verzorgt één van de andere 
deelnemers de inhoudelijke invulling van de avond. Na elke bijeenkomst wordt een 
stukje geschreven over het thema. 

Eline Becker – Hoff,  
Inge van Erkel,  
Rachel Heppenhuis,  
Sandra Jaspers,  
Mirjam Visser 
Lisette Visser  
Karin Bokhorst  
Marrie Schoorl (afscheid januari bijeenkomst) 
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# 21-1 logisch niveaus door Inge 
 
* kennismaken met Mirjam en Mirjam met ons. Dat doen we ieder aan de hand van 
een voorwerp /metafoor. Kort en krachtig. Meteen als voorbeeld van inzet bij 
kennismaken client. 
* online 'demo' over de inzet van logische niveaus 
* afscheid van Marrie: zij is geen Noloc lid meer en volgt haar eigen ingeslagen pad. 
We wensen haar veel succes en een mooie toekomst. 
* wvttk en volgende bijeenkomsten qua onderwerpen 
 
Logische niveaus online inzetten. 
Eigenlijk kun je bijna alles wat je offline doet ook online doen. Of je het wilt is een 
tweede. Soms is het fijn om nabij te zijn, maar soms, zoals nu met corona, kan dit niet 
anders. 
Deze korte vorm van logische niveaus is heel geschikt op het moment dat er een 
twijfel over iets is (doe ik iets wel of niet, ik wil iets maar kom niet in beweging, ik twijfel 
of…). Je gaat hier niet in op de overtuiging van het niet, je brengt het brein naar de 
status van stel je voor dat…. 
 
Voorbereiding: 

- Client legt 6 vellen papier neer op de grond in een ladder 
- Camera richt je op cliënt zodat je de hele ladder mee kunt zien lopen, geluid 

moet sterk genoeg zijn 
- Client is in rustige omgeving en wordt niet gestoord 
- Camera van de coach uit, alleen je stem is ‘aan’, nl als begeleider 
- Als coach heb je een schrijfvel voor je: 

Schrijfblad bij de logische niveaus 
Buiten de ladder:  
• Wat is het probleem 
• Wat wil je graag bereiken (missie) en plaats jezelf daarna in: stel dat je het bereikt 

hebt 
 
De stappen ga je lopen op basis van het uitgangspunt, als je je missie hebt bereikt: 

1. Waar ben je dan (omgeving)? 
 

2. Hoe gedraag je je dan, wat doe je dan? 
 

3. Wat kun je dan allemaal? 
 

4. Waar ben je van overtuigd als je dat bent? 
 

5. Wie ben je dan? 
 

6. Wat is dan je missie? 
Als coach begeleid je door de stappen heen en schrijf je op wat de cliënt zegt. Op 
de terugweg van de ladder herhaal je wat de cliënt heeft gezegd en check je of 
het klopt. Als het geheel klopt, ‘anker’ je het goede gevoel bij de cliënt. Naderhand 
stuur je de gemaakte aantekeningen op. 
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Deze oefening kun je bv heel goed inzetten als iemand in het sollicitatieproces zit en 
ineens twijfelt. Maar ook bv als je voor jezelf wilt beginnen en net die laatste stap niet 
zet.  
Het is geen lange oefening, wel zeer effectief. 
 
 
# 12 maart Big Five for Live en museumdag 
Deze keer hebben we een presentatie gehad over de Big Five For Live.  Het filmpje 
van de museumdag bekeken en erover doorgesproken wat het met je doet en hoe 
je wilt dat je eigen nieuwe aanbouw vanaf nu eruitziet. Wat ga je anders doen, wat 
wil je nog graag doen, welke foto wil je later achterlaten. 
Oefening met de WC rol. Gemiddeld wordt de mens 80 jaar. Pak 8 wc vellen en één 
vel is tien jaar. Scheur je leeftijd eraf en kijk wat je nog over hebt en naar wat je al 
hebt gehad. Wat wil je de komende jaren nog doen, wat wens je, welke gedachten 
komen er in je op. Schrijf op… 
  
Dit gebruiken we bij loopbaantrajecten en in presentaties in teams. Ook in het kader 
van duurzame inzetbaarheid. Op deze manier willen we mensen motiveren om 
bijvoorbeeld een loopbaantraject te gaan doen omdat ze zich bewust worden dat 
ze het liefst iets anders willen doen of het onderzoeken. 
Bijzonder was om dit online ook te kunnen doen.  
 
# 3-6 door Rachel Heppenhuis 
We hebben deze keer een rondje langs de ‘velden’ gedaan. Rachel heeft de 
creatiespiraal met ons doorgenomen m.b.t. mindfulness. Was leuk en zinvol. 
 
De creatiespiraal : Deze oefening komt vanuit de mindfulness. 
Je doet dit in verschillende stappen: 
1 eerst teken je een spiraal 
2 waar loop je tegen aan (waarover loop je te piekeren) 
3 dan ga je dit verder beschrijven in de spiraal. Je mag dan niet nadenken. Als je het 
niet meer weet schrijf je maar ‘eh’ op. Het gaat erom dat je door blijft schrijven. Het 
kan ook over gaan in een ander onderwerp 
4 je laat de kandidaat de spiraal voorlezen wat hij of zij heeft opgeschreven 
5 dan ga je met een kleur aanstrepen wat het meest belangrijkst is. (Dit doet de 
kandidaat) 
6 wat hij heeft aangestreept wordt onder elkaar geschreven 
7 deze punten ga je doornemen. Kan je er nu iets aan doen, zijn deze gedachtes 
reëel, misschien zijn ze minder beladen dan je in eerste instantie denkt. 
  
Doel van deze opdracht uitleggen: door niet na te mogen denken ga je steeds 
meer naar je gevoel. Het wordt dan eigenlijk duidelijk waarom je piekert. Wij zijn 
namelijk gewend om te denken en dan blijf je vaak in een cirkel hangen. Door niet 
na te denken, komen er ook vaak oplossingen 
 
 
# 23 september door Mirjam Visser 
Talent en Draak (bron: Jan de Drue, handboek voor talent) 
Je Essentie gaat over wie of wat je van nature bent. Iedereen wordt met talent 
geboren. En een kind voelt zich vrij dit talent te zijn, het is een energie die het kind 
volgt. Spontaan, puur, in vertrouwen, in het hier en nu. Als je opgroeit ontwikkel je 
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een Persoonlijkheid. Die wordt gevormd door krachten die ons remmen in ons zijn. Dit 
ontstaat doordat je niet gespiegeld wordt in wie je bent. Behoefte worden niet 
tegemoetgekomen en je gaat je aanpassen en zo ontstaan er patronen. Bv ‘ik doe 
het wel alleen’, ‘ik moet mijn best doen om liefde te krijgen’, ‘beter is het mijn mond 
te houden’. De P gaat in de weg staan van de E en je ontwikkelt je draken. In 
(loopbaan)coaching kun je aandacht geven aan bewustwording van de P en zo de 
E meer vergroten. Het benoemen van het talent is hierin belangrijk.   
 

 
 
 
Voorbeelden van draken zijn: pleasen, controleneiging, boosheid, onzekerheid, 
perfectie, faalangst, mooi weer spelen, terugtrekken.  
Vaak zijn cliënten geïdentificeerd met hun draak. Daarom is het goed om de draak 
te benoemen en je bewust te worden dat je de draak niet bent maar dat het slechts 
een gedachte is. Er zijn verschillende coachtechnieken zoals voice dialogue om 
meer te begrijpen van jouw draak. Het zonder oordeel waarnemen van de draak: 
hier is ie weer, ik doe het weer is helpend. Niet bestrijden of veroordelen, gewoon 
aankijken zoals hij/zij zich voordoet.  
Het vergroten van E is belangrijk in coaching om zo meer vanuit je natuurlijke kracht 
te gaan functioneren. 
Talent heeft een aantal kenmerken: 
- Het is je natuur, een kracht die als vanzelf in je opkomt, het is een laagje dieper 

dan een competentie of kwaliteit. 
- Het kan alleen begrepen worden in de betekenis die het voor anderen heeft. 
- Het komt in actie als het geconfronteerd wordt met het tegendeel. Bijvoorbeeld 

iemand met het talent verhelderen komt in actie als iets troebel is.  
- Het is uniek 
- Het gaat om 1 woord of 1 zin 
- Het is constant. Je kunt niet halverwege je professionele leven van talent 

wisselen.  

Een geleide visualisatie is een manier om je talent te achterhalen.  
Wat hierin aan de orde komt is: 
Wat deed je graag als kind, 
Waar ging je aandacht als van nature naartoe 
Wat kon je niet aanzien, waarvan werd je boos 

Essentie 

Persoonlijkheid 
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Ga naar je leven nu, en stel jezelf dezelfde vragen  
Dan maak je de volgende zin af: ik ben een geboren……  
 
 
# november/december 
Omdat alles weer ‘dicht’ is, moet dit weer online. Je merkt dat iedereen na een dag  
online werken dit ’s avonds lastig vindt. I.v.m. verder privéomstandigheden en ziekte  
(Corona) lukt het niet meer om een vijfde bijeenkomst in te plannen. Uiteindelijk  
vervalt deze. Het netwerk onderling blijft open bij vragen e.d. We weten elkaar te  
vinden. 
 
 
5. Plannen 2022 

In het komend seizoen zullen we moeten kijken wat en hoe we kunnen kwa locatie. 
Dit in verband met Corona. Dit heeft ook invloed op de grootte van onze kring. Want 
als we samen kunnen komen, maar dan met minder mensen, dan kiezen we daar dit 
jaar voor. 
Onze ‘eigen’ locatie is bij Inge, maar als we meer ruimte nodig hebben kiezen we 
voor ruimte huren via Acres.  
Voor 2022 (en daarna) staan op de verlanglijst: 
 
Op het 'verlanglijstje' staan Wanneer? Door wie? 
Wandelcoaching Maart 22 Karin en Mirjam (?) 
Inzetten werkvorm lager opgeleiden  Allen? 
welke 'tools' heb je op de plank en wil je delen  Allen? 
werken met opstellingen  Mirjam 
voice dialogue  Mirjam 
oplossingsgericht coachen   
omgaan met rouw en verlies  Karin 
regie op verzuim 

 

Karin (vanuit 
BrinQer) afhankelijk 
van de vraag 

preventie bij duurzaam inzetbaar   
het werk van de jobcoach / loopbaancoach 
- Verschillen en raakvlakken 
- Inhoud   
coachen van mensen met een autistische stoornis   
intervisie op Het leven van de loopbaancoach: wat 
maak je mee, waar loop je zelf tegen aan, waar heb je 
behoefte aan, wat wil je delen   
motiverende gespreksvoering   
NLP inzetten repeterend Mirjam 
Roddelmethode   
Recertificering – voor wie gaat dit gelden in   
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2022/2023? 

Elementenvierhoek  Inge  
 
 
6. Financiën 

We gebruiken tot op heden de locaties en voorzieningen kosteloos, daarom is 
afgesproken specifieke kosten zoals bij een bedankje, hoofdelijk om te slaan. De 
bijdrage van het Noloc die aangevraagd zal worden, willen we benutten voor bv. 
een verdiepingstraining, wellicht samen met een andere kwaliteitskring. Of, zoals 
hiervoor beschreven, voor het inhuren van een grotere locatie zodat we afstand 
kunnen houden.  
 
7. Tot slot 

Kring Apeldoorn-2 kijkt met plezier terug op het afgelopen jaar. De bijeenkomsten, 
die in goede sfeer verlopen, zijn leerzaam, bieden stof tot nadenken en inspiratie. 
Het heeft kortom bijgedragen aan het reflecteren op ons eigen handelen en het 
bevorderen van onze professionaliteit.  We leren van en stimuleren elkaar en weten 
elkaar ook buiten de kring te vinden.  
 
Inge van Erkel 
Apeldoorn, februari 2022 


