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Inleiding 
 
De boeiende thema’s die dit jaar passeren zijn:  ‘Ontwikkeladvies 45+’, ‘De waarde van 
werk’, ‘Veerkracht in een schurende wereld’, ‘Polair denken en kiezen’, ‘Talentenspel en 
‘Visualisatie en verbeelding’. 
 
Aan het begin van het jaar worden de data voor het hele jaar bepaald en wie op welke 
datum respectievelijk de voorzitter en de notulist is. De voorzitter kiest een onderwerp en 
bereidt voor (regelmatig met een maatje). Tijdens de avonden worden uiteenlopende 
werkvormen gebruikt.   
 
In de openingsronde krijgt iedereen de gelegenheid te melden hoe zij/hij vaart. 
Naast het centrale thema is er gelegenheid casuïstiek in te brengen. 
Er wordt verslag gedaan vanuit de activiteiten van de NOLOC, bijvoorbeeld congres of 
regiobijeenkomsten. 
 
Leden: Alice Oortgiesen, Sheila van de Sande, Willemijn Vonk, Ineke van den Berg, Mieke 
Litmaath. Esther Jacobs, Lieneke Akkerman, Audrey Lamers en Wil  
 
 
Nijmegen1,  6 februari 2019 

Thema ‘Ontwikkeladvies 45+’ 
Ineke deelt de informatie hierover en haar ervaring. 
Het ontwikkeladvies 45 + gaat om 4 individuele gesprekken of 3 gesprekken en 2 
groepsbijeenkomsten. Doel is om te komen tot een zoekprofiel, passende mogelijkheden en 
een persoonlijk ontwikkelplan. Voorwaarde is dat de persoon een 0-meting moet invullenen 
en na afloop een effectmeting. De loopbaanadviseur vraagt de subsidie aan. Deze wordt pas 
toegekend na afloop van het traject. Het is een heel gedoe. 
 



Nijmegen1,  12 maart 2019 
 Thema ‘De waarde van werk’ 

Aanvliegroute voor dit onderdeel was de subtitel van het artikel dat Ineke ons eerder heeft 
toegestuurd (Werk voor iedereen): De waarde van werk. Esther heeft daarbij drie 3 vragen 
geformuleerd waarmee we in twee groepjes aan het werk zijn gegaan: 

• Tussen welke waarden ervaar je een spanningsveld in de organisaties, 
branches en sectoren waar je werkt? 

• Wat betekent dit voor jouw dienstverlening? Ofwel: hoe draagt jouw 
dienstverlening er aan bij om in dit spanningsveld medewerkers te 
ondersteunen? 

• Wat kunnen wij met het oog hierop, als intervisiegroep dit jaar uitdiepen om 
onszelf op te rekken? 

Mooie vragen die in- en uitzoomen: ‘Wat leeft er in de wereld van arbeid waarin wij ons 
begeven, wat betekent dat voor ons werk, en hoe kunnen wij hier als intervisiegroep iets in 
betekenen. 
 
Nijmegen1,  14 mei 2019 

Thema ‘Hoe bestaat het dat wij in de ‘schurende’ wereld zelf veerkrachtig blijven?’ 
Deze vraag is verschillende opgevat. In de betekenis van: ‘hoe komt het dat ons dat lukt?’ En 
in de betekenis van ‘hoe blijven wij veerkrachtig?’  
We constateren dat veerkracht bewaren en hervinden niet zo gemakkelijk is. Dat patronen 
lastig te veranderen zijn. Het verstand bedenkt oplossingen voor drukte, die vaak niet (goed) 
werken: bijv. door te relativeren, kruis in de agenda te zetten. 

Nijmegen1,  9 juli 2019 
Thema ‘Polair denken (en kiezen). Onderzoeken met Voice Dialogue’ 

Drie stoelen / posities:  Het bewuste ego is de regisseur die aan het stuur zit. Die chauffeur 
kan diverse subpersonen in de bus hebben die veel op de voorgrond zijn, het stuur willen 
overnemen. Ze worden ook wel bodyguards genoemd. Deze zogenaamde primaire ikken 
ontwikkelen we omdat die functioneel zijn in de zelfhandhaving c.q. de aanpassing aan 
diverse situaties. De verstoten ik is de tegenhanger van de primaire ik die vaak 
ondergesneeuwd raakt c.q. in de vergetelheid geraakt is.   
Het gaat vooral om inzicht en het besef van te kunnen kiezen. Er wordt opgemerkt dat het 
een wat eendimensionale benadering is.  Talentenspel kan eventueel een vervolg zijn in dit 
kader. 
 
Nijmegen1,  17 september 2019 
 Thema  ‘Talentenspel’ 
Met het Talentenspel kun je in een aantal individuele sessies of via een groepstraining je 
missie en talenten leren kennen .  Het Talentenspel maakt gebruik van archetypes waardoor 
er diepere lagen in het onderbewuste kunnen worden aangeboord  
 
Nijmegen1,  19 november 2019 

 Thema ‘Visualisatie en verbeelding’ 
Visualisatie en verbeelding om jezelf als (loopbaan) coach te positioneren in de complexiteit  
van organisaties en loopbaanvragen. 
 


