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20 januari 2021 

Notulen: Corrie 
Voorzitter: Sandra 
Agenda: ”Poppetjesmethodiek” vanuit het contextuele gedachtengoed 
 

1. Bijpraten 

2. Poppetjesmethodiek uit de boeken: Verlangen naar Erkenning en verlangen naar 

verbinding 

Grondbeginselen besproken. De grondhouding van de begeleider is bij deze methodiek 

leidend. Aandacht besteed aan hoe te werken met de poppetjes. De kern begint met eigen 

grond (een plastic rondje) – bloedband (rooddraadje)- gekozen relatie (blauw draadje). 

Verschillende dimensies:  

• Feiten 

• Psychologie 

• Interactie 

• Relationele ethiek 
Uitgaand van 4 soorten kinderen - TA 

• Zorgende kind 

• Perfecte kind 

• Zich laten verzorgende kind 

• Zondebok kind 
 

Aanvullende informatie te vinden op haar website www.gerriereijersenvanbuuren.nl 

 

3. Afronding 

 

 

  

http://www.gerriereijersenvanbuuren.nl/


17 maart 2021 

Notulist:  Sandra  
Voorzitter:  Petra 
Agenda: Bespreken casus | intervisie 
 

1. Bijpraten 
We bespreken hoe het een ieder vergaat in deze tijd onder de huidige omstandigheden. Hoe 
gaan we om met onze cliënten in deze corona-tijd. 

 
2. Bespreken casus  

Casus besproken middels onderstaande methodiek.  
 
De aanpak duurt ongeveer 20 tot 30 minuten per keer en werkt als volgt: 

Spelregels 

• Er is een voorzitter die de deelnemers om de beurt het woord geeft 

• Bij de rondes 2 tot en met 4 worden meerdere rondjes gemaakt 

• Als je als deelnemer het woord krijgt, lever je je input zo compact mogelijk 

• Er vindt geen discussie plaats 

• Als je deelnemer even bedenktijd nodig hebt, zeg dan: “Ik pas” 

• De voorzitter maakt zoveel rondjes als nodig is om iedereen alles te laten vragen 
of zeggen wat hij of zij nodig vindt. 

Rondes 

Ronde Beschrijving 

1. Presenteren 
De case-inbrenger beschrijft een case waarover hij/zij graag progressie in wil 
bereiken en wat tips wil ontvangen. 

2. Verhelderen 

Teamleden stellen feitelijke vragen om duidelijker te begrijpen wat de case-

inbrenger hen vraagt (vermijd suggestieve vragen). 

3. Bevestigen 

De teamleden vertellen de case-inbrenger wat hen aanspreekt in de wat de 
case-inbrenger heeft gezegd, gedaan of geprobeerd te doen. De case-inbrenger 

luistert maar reageert nog niet. 

4. Tips De teamleden geven om de beurt 1 progressiegerichte tip. 

5. Afsluiten 
De case-inbrenger vertelt welke dingen voor hem of haar het meest bruikbaar 
waren. 

Na afloop: 

• Voorzitter vraagt aan de case-inbrenger: “Vond je het nuttig?” 

• Voorzitter vraagt vervolgens aan de groep: “Vonden jullie het nuttig?” 

• Na beantwoording van deze vragen wordt de oefening afgerond (en niet verder gepraat 
over het onderwerp). 

 
 

3. Afronding en vervolgafspraken 
 



12 mei 2021 

Notulist:  Petra  
Voorzitter:  Irene 
Agenda: rolintegriteit 
 

1. Bijpraten 
We hebben elkaar bijgepraat ten aanzien van de (eigen) ontwikkelingen. Bijeenkomst 
bijgewoond van het leerwerkloket, waarvoor iedereen was uitgenodigd via de Noloc. Er 
moeten nog subsidies worden verkregen en er is nog wat onduidelijkheid hoe het traject 
verder zal worden ingestoken. Zij houden ons op de hoogte. Animo voor de week van de 
loopbaan is nog niet groot. Iedereen wil zich nog even verdiepen wat hiermee te doen. Tip 
voor iedereen op de sites www.groeivooruit.nl en www.upgradejezelf.nl om kandidaten (of 
zelf) in aanmerking te komen voor een betaalde opleiding.  

 
2. Intervisie | onderwerp: Rol integriteit 2e spoor  

Casus in van een 2e spoor traject. Deelnemer heeft ervaren dat de werkelijke situatie 
(onderlinge verhoudingen en problematiek) van een traject anders bleek te zijn dan werd 
geschetst in het begin van het traject. Ze heeft ervaren dat ze zoekende was welke rol ze 
richting werknemer en werkgever diende aan te nemen. Zij wilde graag reflecteren op het 
proces en of zij zaken anders had kunnen doen. Over en weer zijn tips gedeeld.  

 

3. Afronding 

 

  

http://www.groeivooruit.nl/
http://www.upgradejezelf.nl/


8 september 2021 

Notulist:  Irene 
Voorzitter: Mariët 
Agenda: Wandelcoaching - intervisie 
 

1. Bijpraten 

2. Workshop wandelcoaching theorie 
Informatie over de wetenschappelijke onderbouwde mechanismen van natuur op de mens.  
Kenmerken en voordelen van wandelcoaching benoemd. Doorgenomen de doelen bij 
wandelcoaching en hoe je op een goede manier wandelcoaching kunt integreren in het 
bestaande werk van loopbaanadviseur. 

 
3. Wandelcoaching in de praktijk 

Met de groep naar buiten. In Natuurpark Lelystad enkele oefeningen gedaan uit het boek van 
Hilde Backus ‘Op weg met plezier naar je werk”. 
Oefening 1: de basiswandeling: aarden en ontdekken. 
Oefening 2: Loop je flow in het bos + maken foto’s + beantwoorden van diverse 
loopbaanvragen met behulp van de wandeling, foto’s en de groene buitenomgeving. 
 

4. Ervaringen en ontdekkingen groepsgewijs met elkaar gedeeld. 

5. Afronding 

 

  



10 november 2021 

Notulist:  Mariët  

Voorzitter: Esther 

Agenda: Omdenken 

1.  Bijpraten  

We hebben elkaar bijgepraat ten aanzien van de (eigen) ontwikkelingen.  

 

2. Uitleg | Methode Omdenken  

Theorie uitgelegd door deelnemer en twee omdenkspellen en twee boeken meegenomen. 

Ze heeft een inleiding gegeven over het Omdenken (zie ook The Work van Byron Katie). Het 

idee is dat er feiten ten grondslag liggen aan wat we als een probleem ervaren (en dus persé 

niet willen). Met behulp van 15 vraagtechnieken (zie boek) kan je het probleem verder 

onderzoeken, voorbeelden zijn wachten, accepteren, bekrachtigen, focus, elimineren, 

verleiden, ontregelen, omkeren etc. De vraagtechniek wordt toegelicht met een symbool.  

 

Berthold Gunster is in Nederland een bekende spreker en auteur: Wij spelen het kaartspel: 

“Beer op de weg? Give him a hug! Zie ook: www.ja-maar.nl, www.omdenken.nl; 

www.levboeken.nl  

 

3. Intervisie | Omdenken in de praktijk  

Met de vraag van een deelnemer. We gaan als groep diverse vragen stellen aan de hand van 

de kaarten, waarna de deelnemer de feiten op een rij kan zetten en leert hoe ze kan komen 

tot het omdenken. Basis is: waar heeft de probleemhebber precies behoefte aan. 

Tips: wat moeten we niet doen (valkuilen): oplossingen, tips, oordelen, discussie, zelf vragen 

bedenken, psychologiseren, voordracht uit eigen leven, geen huilende wolven. 

 

4. Afronding en vervolgafspraken. 

 

http://www.levboeken.nl/

