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1. Inleiding 
Dit is het ‘Jaarverslag’ van kwaliteitskring Hoorn-2. Het beslaat de periode 

2021. De Noloc Kwaliteitskring Hoorn is in 2021 nieuw opgestart en is 
zeven keer bij elkaar gekomen. Gedurende deze periode is voldaan aan het 

minimumaantal van 8 vaste leden. Zij het roulerend.  

Groepscoördinator: Jennifer Kamstra 
Voorzitter: Paul Bos, na de zomer ook groepscoördinator erbij door 

tijdelijk vertrek van Jennifer in verband met privéomstandigheden. 
Annemarie Bührs nam de taak als Penningmeester op zich.  

Om en om hebben de meeste leden genotuleerd.  
 

2. Deelnemers kwaliteitskring 
Er zijn wat wisselingen in de samenstelling geweest.  

Dit heeft te maken met 
- Ander werk, zijnde niet als loopbaanadviseur en daarmee afscheid Noloc 

- Drukte werk | Privé balans | Gezondheid 
De verdeling ZZP en loondienst is ongeveer 50/50. 

 

Paul Bos 
Thea de Boer 

Jennifer Kamstra (tijdelijke uitstroom) 
Marit Visser 

Annemarie Bührs 
Babette Dorresteijn (in -en uitstroom) 

Jeanette Cuypers (in -en uitstroom) 
Benvinda Delgado (vanaf november 2021) 

Carin Compaan (vanaf november 2021) 
Geke Broek (vanaf november 2021) 

Silvia Pankras (vanaf november 2021) 

 

  

 
 

 



 
3. Locatie 

Zes keer online en de laatste keer Live In Schoorl via een wandelsessie 

met intervisie en een hapje en een drankje.  
 

 
4. De bijeenkomsten 

Er was in de zeven bijeenkomsten ruimte voor de inbreng van wisselende 
onderwerpen en/of vakinhoudelijke vraagstukken.  

Het notuleren van de bijeenkomst wisselde per bijeenkomst per persoon. In 

grote lijn zagen de bijeenkomsten er als volgt uit” 
 

19-01-2021 Kennismaking, wensen, frequentie etc. vaststellen. 

 

15-02-2021 Kennismaken nieuwe leden, Casuïstiek, verdelen rollen.  

 

19-04-2021 Thema voorbereiden | Casuïstiek | Thema voorbereiden 

 
28-06-2021 Noloc budget | Casuïstiek |  

 
06-09-2021 Korte Brainstormsessie 

 
27-09-2021  Burn-out thema  

 
19-11-2021 Thema voorbereiden | Kennismaken nieuwe leden| Wandelsessie 

met QiQong en thema inbrenger| Intervisie tijdens hapje en drankje 

 
 

➢ Eerste bijeenkomst 19 januari 2021. 
 

Deze eerste bijeenkomst bespraken we: 
Wat kun je halen, brengen en delen in een Kwaliteitskring?  

Doelen bepalen van de kwaliteitskring 
We hebben een rondje gemaakt. Het gaat er om elkaar te leren kennen. Het uitwisselen van 
ervaringen wordt veel genoemd. En ook het delen van kennis wordt genoemd. 

o Kennis en ervaring 

o Intervisie 
o Delen van kennis uit een vakinhoudelijke training die men heeft 

bijgewoond 
o Actuele ontwikkelingen vakgebied en arbeidsmarkt  

o Reflectie en uitwisseling (vormen van intervisie bijvoorbeeld) 

o Specialisaties, leden-voor-leden (inspiratiesessies bijvoorbeeld).  
o Methodieken, boekbesprekingen 

o En nog veel meer … naar behoefte...laten we ons daarop richten! 
 

Kennismaking: We hebben met elkaar onze achtergrond doorgenomen. Er 
zijn verschillende specialismes in de samenstelling, jobcoaches, 



loopbaanadviseurs etc. Wij denken dat dit een mooie mix is om van 
elkaar te leren 

 Praktische zaken. 
▪ Er wordt gekozen voor de maandagavond van 20:00-21:30 u. Er is 

een minimum, en voor ons ook maximum, van 8 leden.  

▪ Iedere groep dient een groepscoördinator, voorzitter en 
penningmeester te hebben. Deze kunnen rouleren. De Noloc-website 

geeft hierover nadere informatie.  
▪ Het idee is de een bijeenkomst te richten op casuïstiek en de keer 

daarna op inhoud, kennisdelen etc. En dat om en om te laten 
plaatsvinden. Het voorbereiden van de casuïstiek doen wij allen, daar 

wordt ter plekke een keuze gemaakt door ons allen samen. Het 
voorbereiden van de inhoud gebeurt om de beurt. Dit kan later 

vormkrijgen.  
▪ Er is een budget is van € 250,00 vanuit de landelijke kring als 

ondersteuning in de kosten (hiertoe dient wel een jaarverslag 
gemaakt te worden) 

▪ We onderzoeken welk onlinemiddel we gaan gebruiken en hoe we 

dingen het meest makkelijk met elkaar kunnen delen. Uiteindelijk 
hebben we gekozen voor ‘Teams’. Paul Bos kon dit voor ons regelen. 
 

➢ Tweede bijeenkomst 15 februari 2021. 
 

    We hebben een tweede voorstelronde gedaan. Heel fijn.  
Er zijn verschillende specialismes in de samenstelling, jobcoaches, 

loopbaanadviseurs etc. Wij ervaren dit als een mooie mix om van 
elkaar te leren. Ook de arbeidsmarktgebieden kunnen daarin 

versterkend zijn. 
 

• We hebben besproken dat we Microsoft als onlinemiddel gaan 
gebruiken. Paul Bos heeft alle emailadressen geïnventariseerd en 

het geregeld met Teams  

▪ De ‘Roddelen intervisie’ hebben we deze bijeenkomst toegepast. 
Thea gaf eerst uitleg over de werkwijze hiervan. Babette en 

Annemarie brachten hun casus in. Na groepsstemming kozen we 
voor de casus van Babette. Deze hebben we ongeveer in 45 min 

behandeld. Eerst door verdiepende vragen te stellen, vervolgens een 
check of de vraag van Babette aangepast kon worden, daarna de 

roddel ingezet (vrijuit denken en advies geven) en afsluitend 
getoetst bij Babette of zij het gesprek met vertrouwen in kon gaan 

vandaag. Het was een leerzame casus. We bedankten Babette voor 
haar openheid.  
 

 
 

 

 
 



➢ Derde bijeenkomst 19 april 2021. 
 

 

• Allerhande praktische zaken eerst doorgenomen 

• De ‘Roddelen intervisie’ hebben we bij deze bijeenkomst ook 
toegepast. We hebben kort gereflecteerd op de casus van Babette 

van de vorige keer.  
Deze meeting heeft Paul een casus ingebracht. Hij heeft een cliënt 

met suïcidale neigingen en loopt in de begeleiding tegen een aantal 
zaken aan. Deze casus hebben we ongeveer in 45 min behandeld. 

Eerst door verdiepende vragen te stellen, vervolgens een check of 
de vraag van Paul aangepast kon worden, daarna de roddel ingezet 

(vrijuit denken en advies geven) en afsluitend getoetst bij Paul wat 
hij meeneemt uit deze meeting. Een belangrijke vraag die keer op 

keer terugkwam tijdens de intervisie, tot hoever reikt je 
verantwoordelijkheid als coach en waar trek je een grens? Veel dank 

voor jouw input Paul, het is voor ons ook erg leerzaam geweest.  
 
 

➢ Vierde bijeenkomst 28 juni 2021. 
 

- We hebben met elkaar input gezocht voor een ontmoeting met elkaar 

en een andere vorm vergaderen en hoe we het budget van de Noloc 
kunnen gebruiken. Afgesproken dat we hier met elkaar over nadenken 

en op 6 september bespreken welke mogelijkheden er zijn. 
Voorbeelden genoemd zijn voor presentaties: ‘Coronamoeheid’ of ‘Geef 

me de vijf’. 
- Casus Marit besproken; we hebben de Roddelen intervisie wederom 

toegepast op een casus, waarbij een psychische klacht een grote rol 

speelde gedurende het traject. Marit is geen psycholoog, maar het 
voelde soms wel zo. Op welke stoel zit je dan? 

Deze casus hebben we ongeveer in 45 min behandeld. Eerst door 
verdiepende vragen te stellen, vervolgens een check of de vraag van 

Marit aangepast kon worden, daarna de roddel ingezet (vrijuit denken 
en advies geven) en afsluitend getoetst bij Marit wat hij meeneemt uit 

deze meeting. Wat terugkeert is dat elke coach wel met dit vraagstuk 
te maken heeft. Een tip die Marit meeneemt is ook tijdig gedurende het 

coaching traject met de hulpverlening te schakelen om ook de visie van 
Marit op de cliënt door te spreken. 

 
 

➢ Vijfde bijeenkomst 6 september 2021. 
 

Korte Brainstormsessie 

Besteding budget Noloc 
- Een face tot face ontmoeting op een leuke, mooie, inspirerende 

locatie lijkt aanwezigen leuk. Evt. met spreker of trainer over 
interessant onderwerp.  



 

➢ Zesde bijeenkomst 27 september 2021 
 
 

Tijdens deze bijeenkomst geeft Paul Bos een presentatie over het boek 
“Handboek Coachen bij stress en burn-out”, door Annita Rogier. In grote lijnen 

zijn de 3 delen in boek toegelicht en besproken in de kwaliteitskring:  

Deel 1 start met basiskennis en uitgangspunten rond stress, overspannenheid, 
burn-out en de gespecialiseerde vorm van coaching. 

In deel 2 volgen we in grote lijnen de begeleiding van de coachee van het eerste 

oriënterende gesprek tot de follow-up na de re-integratie. Hier vind je veel 
praktische oefeningen, vragenlijsten en tools. 

Deel 3 behandelt adviezen die je managers en organisaties kunt geven om 

overmatige werkdruk te voorkomen of te verhelpen.' 

 

➢ Zevende bijeenkomst 19 november 2021 

 
In Schoorl treffen we elkaar buiten bij Zilte Zoen en stelden de nieuwe en 
bestaande leden zich aan elkaar voor. De spelregels van de Noloc kwaliteitskring 

komen kort ook nog een keer aan bod voor de nieuwe leden.  

Tijdens de wandelsessie zoeken we een rustige plek in het bos, waar 
Annemarie Bührs de beginselen van de QiQong in de praktijk overdraagt aan de 

andere coaches. Qigong is een onderdeel van de Chinese bewegingsleer, die 

men zich aanleert, om de lichamelijke en geestelijk gezondheid te 
behouden en te verbeteren. Qigong oefeningen zijn op zichzelf staande 

oefeningen waarbij men de lichaamsdelen volgens een voorgeschreven 
patroon beweegt, en deze bewegingen enige malen herhaalt, alvorens 

men naar een volgende beweging overstapt. Een Qigong oefening kan ook 
statisch zijn waarbij een staande of zittende houding langere tijd wordt 

aangehouden. Verder wordt de nadruk gelegd op ademhalingsoefeningen. 
Deze QiQong oefeningen kunnen vooraf aan een loopbaangesprek gedaan 

worden met de kandidaat. Ook bijvoorbeeld om in te zetten door een 

Jobcoach of de kandidaat zelf voorafgaand aan een gespannen 
werksituatie of bijvoorbeeld voorafgaand aan een sollicitatiegesprek.  

 
Tijdens de wandelsessie vraagt Annemarie of één van de andere coaches 

een thema heeft om in te brengen. Geke Broek heeft een intervisie vraag. 
De andere coaches geven in dit geval haar adviezen, die Geke ter harte 

neemt en aan ons terugkoppelt welke adviezen zij in haar 
multidisciplinaire team zal gaan inzetten de komende week.  

Bij het nuttigen van een hapje en een drankje nemen we de vraag van 
Davinka mee als intervisie vraag. Zij wil graag weten hoe je uit de grote 

brij van een database weet welke richtlijn | Methodiek je als job of 
loopbaancoach kunt volgen. Iedere coach heeft daar zijn ‘eigen regel (s) 

voor.  



Zo komen voorbij: 
• Levenscirkel als startpunt 

• Aansluiten bij de kandidaat zijn preferente zintuig 

• Biografisch verhaal 
• Beroepen schatkist 

• Beslisboom 
• Een vast stappenplan als methodiek en als structuur 

• Structuur bij re-integratietrajecten in het kader van de Wet 
Verbetering Poortwachter/Spoor 1 en 2 

• Twee sporen plan: loopbaantraject en de Hulpvraag 
• ‘Diagnose’ stellen: evt. Rouwfase | Stappenplan:wie ben ik, wat kan 

ik, wat wil ik (drijfveren en interesses), Netwerken en Profilering op 
de arbeidsmarkt  

Ook wordt benoemd om goed op te letten wat de 
veranderingsbereidheid (kunnen en of willen) is van de kandidaat. 

Voor job coaching gelden andere ‘spelregels’.  
 

 

5. Plannen 2022 

In het komend seizoen proberen we vaker gebruik te maken van een 

werklocatie van één van de coaches. Natuurlijk met inachtneming van de 
Corona regels, aldus op 19 november jl. op de laatste live bijeenkomst 

bepaald 
Voor 2022 staan in ieder geval op de planning: 

- Intervisie 
- Wat een coach graag aan kennis wil komen halen (deze opdracht neemt 

eenieder met zich mee en geeft daar uiterlijk begin januari een antwoord 
op).  

 
 

6. Financiën 
De onlinebijeenkomsten waren zo goed als kosteloos.  

De bijdrage die we in overleg met en van het Noloc aanvragen zit in dit 

eerste jaar in het nuttigen van het hapje en het drankje tijdens de Live 
bijeenkomst van Schoorl. De kosten daarvan bedragen 202 euro (zie 

bijlage). 

 

 
7. Tot slot 

Kring Hoorn-2 kijkt met een nieuwe frisse blik terug op het afgelopen jaar. 
De onlinebijeenkomsten verliepen in goede sfeer, waren leerzaam, boden 

stof tot reflectie en inspiratie. De laatste bijeenkomst was het lichtpunt 
nadat we elkaar te lang alleen online hadden getroffen wegens Corona.  

De kwaliteitskring heeft bijgedragen aan het reflecteren op ons eigen 
handelen en het bevorderen van onze professionaliteit. We leren van en 

stimuleren elkaar en zullen elkaar ook buiten de kring meer weten te 
vinden. 
 


