
                                                                                           

 

 

Kwaliteitskring Noloc Hoorn 2020 
 
Inleiding 
De kwaliteitskring Noloc Hoorn voor loopbaancoaches heeft als doel om elkaar als professionals te 
ontmoeten, ondersteunen, reflecteren en stimuleren. De groep bestaat uit loopbaancoaches die 
zelfstandig werken of in dienstverband werkzaam zijn. 
Doelstelling is om elkaar te ondersteunen en stimuleren in de ontwikkeling van ons vakmanschap door 
middel van intervisie en door onze kennis, ervaring en kunde met elkaar te delen. Daarnaast werken 
wij aan het versterken van het “merk” NOLOC.  
Kwaliteitskring Noloc  Hoorn is in oktober 2013 opgericht en gestart en komt jaarlijks vijf maal bijeen.  
 
Aanwezigheid en bijeenkomsten 
 
De kwaliteitskring bestond in 2020 uit Sjaak Koning, Jan Olijve, Jolanda Snoek, Paulien Scholten, 
Stella Appelman, Agnes Kroon en Rianne Bösecke. 
Rianne is in de loop van 2020 gestopt in verband met andere werkzaamheden. Inmiddels heeft zich 
één nieuwe belangstellende gemeld. Zij zou eind 2020 kennis komen maken maar door de Lockdown 
wordt dit 2021 zodra het weer face to face kan. Zo niet dan zal een online kennismaking plaatsvinden. 
Er zijn vijf bijeenkomsten geweest, die nagenoeg voltallig werden bezocht. De bijeenkomsten zijn 
gehouden op verschillende tijdstippen bij verschillende leden. 
Naast de bijeenkomsten weten wij elkaar ook digitaal te bevragen en informeren via de besloten app-
groep.  
 
Bij iedere bijeenkomst worden standaard de volgende onderwerpen besproken: 

 Rondje: hoe gaat het met iedereen, hoe zit je erin? 
 Praktijkcasus 

 
Daarnaast komen specifieke thema’s aan de orde. Hieronder van elke bijeenkomst de belangrijkste 
onderwerpen. Naast genoemde onderwerpen is er ook altijd een rondje : Stand van zaken, 
vermeldenswaardige punten, persoonlijke situatie. 
 
Specifiek voor dit jaar is de insteek die we hebben gekozen om niet alleen te praten over thema’s, 
maar dit ook in de vorm van workshops en oefeningen te ervaren. 
 
Februari 2020 
Terugblik op 2020, afspraken en insteek 2020. Onderwerpen: 

 Rondje 
 Arbeidsmarktcommunicatie 
 Verandering van baan. 

 
April 2019 (online) 

 Op andere wijze gesprekken voeren 
 Digitaal coachen 
 Casus besproken 

 
Juni 2019 

 Rondje 
 Praktijk beëindiging i.c.m. levensfasen 

  



                                                                                           

 

 

September 2020 
 Nieuwe instroom kring. Eén kandidate zal begin 2021 aansluiten 
 Terugtrekken lid uit de kring i.v.m. niet meer aansluiten qua werk 
 Regeling NL leert door en de arbeidsmarktscan    
 Casus besproken 

 
November 2020 (online) 
 Laatste bijeenkomst 2020 

 Rondje 
 Voorbereidingen aanmeldingen regeling NL Leert door 
 Boek Filip Raes: weg van het piekeren 

 
 
Terugblik 2020 
Ondanks de beperkingen in ontmoeten was het een goed jaar. De Wisselingen in de groep die we 
gewoon weer gaan opvangen. 
 
 
 
 


