
Jaarverslag Kwaliteitskring Delft 2020 
 
 
Kwaliteitskring Delft bestond geheel 2020 uit de volgende leden: 
Frank Lansbergen, Caroline van Driel, Hanneke Wolterbeek, Marjolijn Gischler, Sandra Deelen, 
Jacqueline Doomen, Erik Wissema 
 
Lid geworden in 2020: geen 
Afscheid genomen in 2020: Jeanine Pasman, Tineke Detering 
 
Verslag Kwaliteitskring Delft  
23 januari 
 
Aanwezig: Frank, Hanneke, Caroline, Marjolijn, Jacqueline, Helen, Erik (verslag) 
Afgemeld: Sandra, zij schuift tijdens de avond aan 
Tineke en Jeanine nemen tijdens de avond afscheid. 
 
We heten Helen van harte welkom bij de Kring. Zij zal als aspirant tweemaal deelnemen, waarna we 
samen beslissen over het lidmaatschap, zoals we dat altijd doen. 
 
Jaaragenda 
We stellen samen de data en de agenda voor 2020 vast: 

• 18 maart, bij Hanneke: 
o Intervisie; 
o Onderwerp Agile, LEAN, Scrum in relatie tot loopbaancoaching. 
o Voorbereiding door Caroline en Jacqueline 

• 26 mei, locatie n.t.b. 
o Intervisie 

• 30 juni, van 13.00 tot 20.00 uur, inclusief eten, locatie n.t.b.: 
o Ziekte, burn-out en herstel, zoeken naar een spreker die ons hierover kan vertellen 
o Evt. intervisie 

• 17 september, locatie n.t.b.: 
o Ondernemerschap, acquisitie, opdrachtgevers etc. 
o Uit te werken door Marjolijn en Helen. 

• 10 november, locatie n.t.b.: 
o Intervisie 

 
Inhoudelijk programma 
Frank heeft het inhoudelijke programma voor deze middag voorbereid. Het is in opzet en uitvoering 
drieledig: 

• Versterken van ons teamgevoel, wat wenselijk is omdat we het afgelopen jaar flink wat verloop 
hebben gehad. 

• Reflectie op onze rol van loopbaancoach; 

• Kennismaken met een aantal interessante werkmethoden. 
 
We gaan in gesprek aan de hand van opdrachten zoals: 

• Deel een topervaring uit je leven en vertel over wat die over jou zegt. Terugkoppeling over de 
ander; 

• Kijk naar je eigen rol als loopbaancoach, ook voor je klanten. 

• Hoe sta jij over vijf jaar in je vak en waar zie je voor jezelf de ontwikkelpunten. 
 



Het leidt tot intensieve uitwisseling en tot reflectie. 
 
Na het inhoudelijke deel van het programma eten we gezamenlijk en nemen we afscheid van Tineke 
en van Jeanine, die helaas onze kring verlaten.  
 
 
Verslag kwaliteitskring Delft  
26 mei, digitaal 
 
Vanwege de corona crisis en lockdown is de geplande bijeenkomst in maart 2020 niet doorgegaan.  
In mei spreken we elkaar, digitaal, weer en besteden de avond vooral aan hoe het ieder vergaat in 
deze bijzondere en soms bijzonder lastige periode. En maken we afspraken voor het verdere verloop 
van het kringjaar. 
 
 
Verslag Kwaliteitskring Delft  
30 juni 2020 
Aanwezig: Erik Wisseman (vz), Hanneke Wolterbeek, Jacqueline Doomen, Caroline Stoffer, Frank 

Lansbergen, Marjolijn Gischler, Helen Jansen en Sandra Deelen (verslag). 

Opening 

Vandaag zouden we eigenlijk op het strand zijn geweest voor onze jaarlijkse middag bijeenkomst met 
afsluitend etentje waarmee we ook onze zomervakantie inluiden. Vanwege de Corona crisis kan dit 
nu niet doorgaan en treffen wij elkaar nu in de bedrijfsruimte van Jacqueline waar we goed op 1,5 
meter afstand van elkaar kunnen zitten.  

Voor de invulling van dit dagdeel is aan iedereen gevraagd om een thema voor te bereiden over iets 

wat je interessant vindt om met de groep te delen. 

Erik en Hanneke hebben iemand gevonden die ons meer kan gaan vertellen over stress/burn out. 

Afgesproken wordt om dit onderwerp te verplaatsen naar de bijeenkomst van januari 2021. 

Thema’s 

• Caroline doet met ons een check-in oefening. Zij legt uit dat je deze oefening kunt gebruiken voor 

groepsbijeenkomsten maar ook in je coaching. Aan de hand van een drietal vragen zorg je er 

voor dat je bewust bij het hier en nu bent en bespreek je eventuele verstoringen die er kunnen 

zijn.  

• Jacqueline heeft zich de afgelopen maanden het vloggen eigen gemaakt. Ze neemt ons mee in 

haar weerstanden en ervaringen en heeft ter inspiratie één van haar vlogs met ons gedeeld over 

de “groei mindset” wat zij ook op haarzelf heeft toegepast toen zij voor het eerst ging vloggen. 

De vlogs heeft zij gemaakt voor de VanWerkNaarWerk kandidaten van de KvK en zijn bedoeld om 

hen mee te nemen in deze nieuwe manier van communiceren en ook om inhoudelijk 

onderwerpen met hen te delen die zij kunnen gebruiken in het vinden van ander werk. 

• Hannke heeft een boek meegenomen dat gaat over coachen en muziek. Over het boekje was zij 

niet zo enthousiast maar het onderwerp sprak haar aan. Zij is op het internet gaan zoeken en 

kwam er verschillende artikelen tegen (oa. Van Erik Scherder) waarin wordt uitgelegd dat muziek 

in coaching kan worden gebruikt om patronen te zien. Je kan een coachee bijvoorbeeld vragen 

om muzikaal terug te gaan in de tijd (biografisch werken) en te vragen “welke muziek raakte je of 

werd je blij van?” enz.  Hanneke wil zich hier verder in gaan verdiepen en overweegt om dit in 

enige vorm te gaan inzetten in haar coachtrajecten. 



• Erik neemt ons mee in zijn reflectie op de afgelopen periode van digitaal werken met coachees. 

Hij heeft veel (technische) storingen in de gesprekken ervaren, geeft aan dat het tempo in de 

gesprekken veel hoger is en mist dat hij in de gesprekken door de afstand niet de diepte in kan 

gaan. Hij gelooft wel dat dit de toekomst is maar ziet het dan meer als een aanvulling. 

Ook verteld hij over zijn werk bij de Reclassering waar hij nu voor 12 uur per week in loondienst 

is. Hij werkt daar als loopbaancoach en wat hem opvalt is dat het binnen deze organisatie heel 

normaal is dat medewerkers nadenken over hun loopbaan en dus gesprekken met de interne 

loopbaancoach hebben. Ook merkt hij op dat hij soms 1 of enkele korte gesprekken met 

medewerkers heeft om hen wat op weg te helpen en dat hij dat je dan al best wat kunt bereiken. 

• Helen neemt voor de 2e keer deel aan onze kring en wil van iedereen weten welke methodes of 

instrumenten iedereen altijd in zijn trajecten inzet. We gaan met elkaar in gesprek over enkele 

methodes en geven ook aan dat ieder traject maatwerk is en vraagt om een andere aanpak en 

dat er niet één blauwdruk is voor alle trajecten. 

• Marjolijn is de afgelopen periode druk bezig geweest met haar online programma en het geven 

van webinars. Zij wil zich de komende periode ook gaan richten op  het ontdekken hoe zij meer 

interactie in de webinars kan inbrengen. Daarnaast heeft zij een marketing training gevolgd over 

“hoe maak ik lawaai op LinkedIn?” en “hoe vindt ik mijn klanten?”. 

• Sandra heeft verteld over haar opdracht bij de Politie waar zij onder andere arbeidsongeschikte 

medewerkers naar een andere functie binnen of buiten te politie moet begeleiden. In haar 

gebied hebben zij en haar collega’s veelal te maken met de begeleiding van medewerkers met 

PTSS. Zij legt uit dat het een complexe ziekte is die de begeleiding bemoeilijkt. Binnen haar team 

hebben ze twee wekelijks casuïstiekoverleg waarin dan collegiaal overleg is.  Ook heeft zij binnen 

de mobiliteitsorganisatie aandacht gevraagd voor de begeleiding van de mobiliteitsadviseur die 

deze medewerkers in begeleiding heeft omdat het ook wat met haar en haar collega’s doet en zij 

niet zijn geschoold in deze specifieke materie. Het heeft de aandacht van het MT en er wordt 

veel gedaan aan voorlichting over PTSS. Zo is zij met haar team naar een indrukwekkende 

voorstelling geweest die gaat over het werken bij de politie en waarin PTSS ook naar voren komt 

(hier een link naar de trailer: 

https://www.bing.com/videos/search?q=rauw+politie+&&view=detail&mid=AD3B97DAF22A0AD

E02F1AD3B97DAF22A0ADE02F1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drauw%25

20politie%2520%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3Drauw%2520politie%2520%26sc%3D1-

13%26sk%3D%26cvid%3DC74270B791CA4515AC385F3CEB290914%26FORM%3DVDVVXX) 

Omwille van de tijd is afgesproken dat Frank zijn thema de volgende keer doet. 

Afsluiting 

Caroline heeft met ons een “check-out” oefening gedaan. We hebben antwoord gegeven op de 

vragen: “wat bracht deze avond mij? En wat ga ik er mee doen”?  

Iedereen ervaart veel energie in de groep en ook blijdschap om elkaar weer live te zien. Ook zijn we 

enthousiast over deze werkvorm en wordt voorgesteld om deze regelmatig terug te laten komen. 

De volgende bijeenkomsten staan gepland op 17 september en 10 november. 

Erik sluit af met Jacqueline te bedanken voor het ter beschikking stellen van haar ruimte en bedankt 

iedereen voor zijn actieve deelname en inbreng.  

 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=rauw+politie+&&view=detail&mid=AD3B97DAF22A0ADE02F1AD3B97DAF22A0ADE02F1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drauw%2520politie%2520%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3Drauw%2520politie%2520%26sc%3D1-13%26sk%3D%26cvid%3DC74270B791CA4515AC385F3CEB290914%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=rauw+politie+&&view=detail&mid=AD3B97DAF22A0ADE02F1AD3B97DAF22A0ADE02F1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drauw%2520politie%2520%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3Drauw%2520politie%2520%26sc%3D1-13%26sk%3D%26cvid%3DC74270B791CA4515AC385F3CEB290914%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=rauw+politie+&&view=detail&mid=AD3B97DAF22A0ADE02F1AD3B97DAF22A0ADE02F1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drauw%2520politie%2520%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3Drauw%2520politie%2520%26sc%3D1-13%26sk%3D%26cvid%3DC74270B791CA4515AC385F3CEB290914%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=rauw+politie+&&view=detail&mid=AD3B97DAF22A0ADE02F1AD3B97DAF22A0ADE02F1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drauw%2520politie%2520%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3Drauw%2520politie%2520%26sc%3D1-13%26sk%3D%26cvid%3DC74270B791CA4515AC385F3CEB290914%26FORM%3DVDVVXX


Verslag Kwaliteitskring Delft   

15 september 2020  

20.00-22.00 uur locatie Zoetermeer (Sandra Deelen) 

Voorzitter: Erik Wissema 

 

Aanwezig: Hanneke Wolterbeek, Frank Lansbergen, Jacqueline Doomen, Sandra Deelen, Marjolijn 

Gischler 

Afwezig: Caroline van Driel Stoffer 

Invulling avond: 

1e uur: Frank brengt het thema zelfbeeld in. Waarna over de volgende onderwerpen wordt 

gesproken: 

- Wat verstaat een ieder onder zelfbeeld 

- Hoe ontstaat een zelfbeeld 

- Is het zelfbeeld van iemand belangrijk in het sollicitatieproces 

- Wat doe je ermee in relatie tot je cliënt 

- Hoeveel tijd besteed je aan ‘zelfbeeld’ en op welke wijze 

Opvallende inbreng:  

- ‘wat vind je van jezelf’ als vraag bij een eerste kennismaking 

- ‘ik ben de mogelijkheid tot’…. Waar wil je naartoe 

2e uur intervisie - Erik brengt een casus in 

Coach ontvangt na enkele sessies een mail waarbij coach het gevoel heeft dat zijn integriteit ter 

discussie staat. Hoe hiermee om te gaan (en hoe zijn eerste reactie is geweest).  

Belangrijke inzichten: hoe om te gaan met cliënten die door hun gedrag (of dat nu onredelijk is of 

niet) aan onze eigen pijn raken waardoor we uit balans raken. Hoe daarop goed te reageren. 

 

Overig:  

- Volgende bijeenkomst 10 november onderwerpen: ‘agile’ en casus behandeling 

- Frank heeft zich – omdat hij zijn werkzaamheden steeds meer aan het afronden is - per 

31 december 2020 afgemeld bij de Noloc en zal daarmee ook onze kenniskring verlaten 

als lid. In januari zullen we officieel afscheid van hem nemen. 

 
Verslag bijeenkomst Noloc kwaliteitskring Delft, 10 november 2020 

 

Aanwezig: Erik Wisseman (vz), Hanneke Wolterbeek, Caroline Stoffer, Sandra Deelen, Jacqueline 

Doomen (verslag).  

Afwezig: Frank Lansbergen, Marjolijn Gischler 

 
Opening 
Deze hebben we kort gehouden om meteen aan de slag te kunnen gaan. 

Hanneke heeft nog geen nieuws vanuit het Noloc, morgen heeft ze haar eerste ledenvergadering. 

Onze kring slinkt gestaag. Graag allen even nadenken over een mogelijk nieuw lid. Geef het door aan 

Erik wanneer je iemand weet, dan plant hij z.s.m. een kennismakingsgesprek. 

 



Inhoudelijk thema: agile 

• Jacqueline heeft ter oriëntatie op dit onderwerp informatie gemaild (onder dit verslag 

bijgevoegd. 

• In een open gespreksvorm is verkend wat we over agile, learning agility en emotional agility 

weten, wat we er van vinden, hoe het nuttig kan zijn voor ons als loopbaancoach en wat we 

vanuit ons vak hieraan bij kunnen dragen. 

• Het gesprek werd deels gestructureerd m.b.v. vragen als:  

Wat kan het nut zijn voor loopbaancoaches om te weten wat ‘agile werken’ is? 

Hoe agile kun je als loopbaancoach werken? 

Maakt het verschil of je als zzp’er of in loondienst werkt? 

Wat kun je als loopbaancoach aan waarde toevoegen bij het agile werken? 

Ook kwamen zaken ter bespreking als ‘is het oude wijn in nieuwe zakken’ of is het nieuw en 

wat is er dan anders aan? 

• We zijn geen van allen expert op het gebied van agile en vonden het van waarde om met 

elkaar op deze manier, vanuit vertrouwen, samen van gedachten te wisselen en met elkaar 

te ontdekken wat we (nog niet) weten en onze (eerste) gedachten hierover te vormen. 

Op deze manier over een thema in gesprek gaan, wanneer het nog niet haarfijn uitgezocht is 

maar het met elkaar bespreekbaar maken, kan een waardevolle aanvulling zijn op de 

werkvormen e.d. die al gebruikt worden in de kwaliteitskring. 

 

Data en agenda bijeenkomsten 2021 

• Erik stuurt een datumprikker voor de bijeenkomsten volgend jaar 

• Vanwege Covid 19 en de aanhoudende/ te verwachten maatregelen vindt er in januari geen 

langere bijeenkomst plaats met een inhoudelijk thema. We plannen deze voor april in de 

hoop dat we dan weer fysiek bij elkaar kunnen komen. 

• De bijeenkomst in januari is ‘regulier’. Afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid 

vindt deze online plaats van 20 tot 22 of fysiek bij elkaar komen met eten vooraf als dit 

mogelijk is. 

Sandra brengt een casus in en Hanneke neemt ons mee in (begeleiden bij) ‘stress en burn-

out’ n.a.v. de opleiding die ze gedaan heeft. 

 

Hoe gaat het? 

Met de inhoud besproken bleek er tijd en behoefte om te praten en ervaringen te delen over hoe het 

nu gaat. Was waardevol en persoonlijk. Mooi dat – hoe vermoeiend video bellen ook kan zijn – we 

ook via Zoom op deze manier met elkaar verbonden kunnen zijn. 

 

Afsluiting 

Kort en krachtig: tot de volgende keer! 

 

  



Een introductie in agile 
 
“Agile is een houding en geen techniek met grenzen. Een houding kent geen grenzen. Je stelt jezelf 
dus niet de vraag ‘kan ik hier agile gebruiken’ maar ‘hoe gedraag ik mij in deze situatie agile’ of ‘hoe 
agile kunnen we zijn in deze situatie’.” – Alistair Cockburn, grondlegger van de agile beweging 
 
Agile staat voor wendbaar, behendig en vlug 
 

1. Engelstalig introductiefilmpje in Agile: 
Wat is ‘Agile for business’ en ‘Agile for HR’? 
https://www.youtube.com/watch?v=_KFnbtf2sE4 (16.44 min) 

 
2. Hierna kan het nuttig zijn om dit visuele overzicht te bekijken: 

https://media.dandypeople.com/2019/01/hr-for-agile-in-a-nutshell-6.pdf 
 

3. Agile HR manifest: 5 principes 
https://www.hrpraktijk.nl/topics/verandermanagement/achtergrond/agile-hr-manifest-5-
principes 

 
4. Wil je er (later) meer over lezen? 

Boek: Agile HR – De (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties – Willemijn Boskma e.a. 
 
 
Niet direct gelinkt aan agile werken, maar ik zie mogelijkheden om vanuit ons werk om learning 
agility en emotional agility te vergroten en zo het agile werken te ondersteunen: 
 
Learning agility 
 
Learning agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag te 
ontwikkelen en dit vervolgens toe te passen. Het is een vorm van leer/verandervermogen en geeft 
een indicatie van je leerpotentieel. Wanneer je hoog scoort op learning agility leer je meer en sneller 
van nieuwe situaties. Je weet meer uit ervaringen te halen, bent voortdurend op zoek naar nieuwe 
uitdagingen, zoekt feedback om van te leren, herkent patronen in onbekende situaties en schakelt 
anderen effectief in om ervaringen te begrijpen en zinvol te maken. 
 
5 dimensies in de vragenlijst van HFM: 

- Change agility 
- Mental agility 
- People agility 
- Results agility 
- Self-awareness 

 
Emotional agility 
 
“Emotionele flexibiliteit betekent op een aandachtige manier afstand kunnen nemen van gevoelens 
die je in de weg zitten.” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NDQ1Mi5I4rg (16:48 min) 
 
Meer weten? Boek: Emotionele flexibiliteit – Susan David 
 
Zelfde of anders dan ‘psychologische flexibiliteit’ in ACT? 

https://www.youtube.com/watch?v=_KFnbtf2sE4
https://media.dandypeople.com/2019/01/hr-for-agile-in-a-nutshell-6.pdf
https://www.hrpraktijk.nl/topics/verandermanagement/achtergrond/agile-hr-manifest-5-principes
https://www.hrpraktijk.nl/topics/verandermanagement/achtergrond/agile-hr-manifest-5-principes
https://www.youtube.com/watch?v=NDQ1Mi5I4rg

