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Leden 

 

Anja van der Linden, Carla Verweij, Corina Rossen, Elton Backx, Gerrie Spijkers, Jolanda Oorschot, 

Karin de Beer, Marie de Laaf, Marina Jorissen, Marjanka Houben, Maurice van Dijk, Petra van 

Nimwegen, Rob van den Goorbergh, Thijs Hamelink, Marnix Holleman, Koen Vinkenvleugel, Tamar 

Jonkman. 

 

Algemeen  

 

Wij zijn, een professionele, verdiepende en ondernemende NOLOC Kring, genaamd BOOST. Wij 

hadden begin 2018 15 leden waarvan 6 als zelfstandig ondernemer werken en 9 in loondienst, daar 

zijn er 3 aan toegevoegd lopende 2018. Gedurende het jaar hebben er wat wisselingen 

plaatsgevonden van leden en bestaat de groep eind 2018 uit 15 leden.  

 

In 2018 zijn wij vijf keer bij elkaar gekomen. Vier bijeenkomsten hadden een concreet thema en één 

bijeenkomst betrof de jaarlijks traditionele barbecue voor nog meer teambuilding. Vanuit de 

bijeenkomsten hebben wij elkaar geïnspireerd, onze kennis versterkt, ervaring uitgewisseld, zijn we 

gevoed en hebben we elkaars netwerk benut en uitgebouwd. 

 

Boost kent naast de kring ook een intervisiegroep bestaande uit een zestal leden die 4 keer per jaar 

bijeenkomen. 

 

De bijeenkomsten  

 

31 januari: vier seizoen 

12 april: solliciteren 

11 juni: organisatie- en loopbaanopstellingen 

19 september: Boost BBQ 

20 november: Loopbaancoach 2.0 Leerlijn 

 

De bijeenkomsten staan voornamelijk in het teken van het onderwerp dat altijd door twee leden wordt 

voorbereid. Daarnaast wordt er tijd gemaakt voor (intervisie)vragen, opmerkingen, mededelingen, 

nieuws, literatuur (de bekende boekentips) en onze planning.  

 

Hieronder volgen de specifieke onderwerpen per bijeenkomst.  

 

31 januari: vier seizoen 

Het nieuwe jaar dus iedereen kreeg even het 

moment om uit te spreken waar hij of zij mee 

bezig is gegaan in het nieuwe jaar. Dan nog -

helaas te kort, maar wel effectief – aan de slag 

met de vier seizoen. Welk ‘seizoen’ past bij je?  

 

Het is een manier van kijken naar je kandidaten 

die je begeleidt in hun loopbaan. Hoe kijkt en zit 

iemand in zijn loopbaan, in zijn verandering en 

werk.  

 

 

 

 



12 april: solliciteren 

In deze bijeenkomst schoven twee nieuwelingen aan. Twee mensen die eens wilde proeven aan 

Boost. Het thema van deze bijeenkomst was “Its all about doing” (H. Terpstra). Bij een van de 

deelnemers (die ook dit thema had voorbereid) wordt deze methode op het werk, als het gaat om 

loopbaanbegeleiding en mobiliteit, ingezet. In subgroepen zijn we aan de slag gegaan om met elkaar 

te spreken en te sparren over wat effectief en niet effectief is bij netwerken en solliciteren (bij een 

veranderende arbeidsmarkt). Daarnaast met elkaar gesproken over andere ontwikkelingen zoals 

Voorspellende) analytics en algoritmes, mixed Reality en mobiele dominantie en de kracht van 

(digitale) invloed Tot slot nog een leuke discussie en praktijkuitwisseling met elkaar over nut of 

noodzaak van de groeiend aantal video-solliciteren en onze praktijk hiermee.  

 

11 juni: organisatie- en loopbaanopstellingen 

In deze bijeenkomt de leden van de groep (meer) kennis laten maken met organisatie-

/loopbaanopstellingen. Na een prikkelend begin, een theoretische uiteenzetting over wat het is en hoe 

het kan werken in de praktijk. Afsluitend hebben de leden in subgroepjes kleine, maar persoonlijke 

opstellingen gedaan met drie ankers: ik, verlangen, blokkade. Hierdoor konden de leden de kracht en 

het effect van opstellingen, hoe klein ook, ervaren. De loopbaanprofessionals zijn weer geïnspireerd 

om ook met deze methodiek mensen te helpen in hun (loopbaan)vragen. 

 

19 september: Boost BBQ 

Ons jaarlijks 'teamuitje' staat altijd in het teken van een heerlijke barbecue. Al dan niet gepaard met 

een activiteit. Ditmaal gewoon eens ‘kletsen’ met elkaar met een bord eten op schoot in de tuin van 

een van onze leden. Nu eens niet een gesprek over het vak, maar meer tijd om elkaar beter te leren 

kennen, de mens achter de loopbaancoach/-adviseur. Tussendoor hebben we met elkaar bepaald wat 

de onderwerpen zijn voor het nieuwe jaar. Met elkaar besloten  

 

20 november: Loopbaancoach 2.0 Leerlijn 

Persoonlijk leiderschap! Hieraan worden de thema’s van de komende bijeenkomsten, eind 2018 en 

2019, opgehangen. Enkele leden hebben het voorwerk gedaan om de contouren van de leerlijn te 

bedenken. Een leerlijn als houvast voor onze professionele ontwikkeling als loopbaanprofessional. We 

hebben in deze bijeenkomst, de aftrap van de leerlijn, gesproken en gewerkt aan onderwerpen zoals: 

Covey (zijn principes, gedachtengoed), wat Persoonlijk Leiderschap betekent voor elk individueel lid. 

Daarnaast hebben we onder de leden de taken binnen het persoonlijk leiderschaps- programma. 

Daarna voor iedereen huis-en leeswerk. Aan de slag met ons persoonlijk leiderschap! 

 

Financiën  

 

Alle leden van BOOST hebben eerdere jaren een financiële bijdrage geleverd. Dat maakte dat er voor 

dit jaar voldoende in de pot zat om de benodigdheden voor de bijeenkomsten te bekostigen. 

 

Tot slot  

 

BOOST  kijkt met plezier en voldoening terug op het afgelopen jaar. Ondanks wat wisselingen blijft de 

groep hecht en divers, de sfeer is prima en de inbreng van iedereen blijft steeds boeiend. Boost heeft 

in 2018 besloten meer samenhang aan te brengen tussen de thema’s die in bijeenkomsten worden 

besproken. Hiermee wil Boost nog meer aan de kwaliteit van ons vak werken; de loopbaancoach 2.0 

Na elke bijeenkomst gingen wij met een goed gevoel en geïnspireerd naar huis, in 2019 zal dat weer 

en wellicht ook nog meer zijn!  

 

Tilburg, 19 december 2018  


