
 
 
 
 
Jaarverslag Kwaliteitskring Groot Nijmegen 2021 
 
Leden 
Robert Wouterse, Carine van Son, Marco Giesen, Ciel van Belle, Titus Coehorst, Loes de Blok, Elke 
Schrijen en Alke Vrieling, Sharon van Leest. 
 
 
Inleiding 
De Noloc Kwaliteitskring Groot Nijmegen is in 2013 opgericht. Kring coördinator is Marco Giesen. In 
dit verslag geven we een korte weergave van de inhoud van de 5 bijeenkomsten in 2021. 
 
Een kort verslag van onze bijeenkomsten dit jaar: 
 
 
19 januari 2021  
 
Toetsingskader recertificering (inclusief overgangsregeling) 
Per 1 januari 2021 is het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional ingegaan. Daarmee wordt 
ook een nieuw toetsingskader van kracht. Bij de eerstvolgende recertificering is een 
overgangsregeling van toepassing. We bespreken een aantal bijzonderheden.  
 
Uitwisseling ervaringen met ontwikkeladviezen. 
De kwaliteit van de ontwikkelplannen wisselt erg. Vaak gebeurt er tijdens een traject al veel, dat niet 
altijd in een ontwikkelplan wordt opgenomen. 
 
Betaalde loopbaantrajecten lijken af te nemen, eventueel opvangen met spreiding (spoor 2, 
outplacement), acquisitie/netwerken is lastig in Coronatijd, transitievergoedingen worden nauwelijks 
ingezet voor loopbaantrajecten, het is stil rondom de SLIM-regeling. 
 
Loopbaanwinkels 
Waar je gewoon kunt binnenlopen en op maat advies en begeleiding kunt krijgen. Lijkt nu vooral een 
zaak van het UWV en de vakbond. OVAL is aan het lobbyen om ook betrokken te worden. Er lopen 3 
pilots. Kan flinke gevolgen hebben voor loopbaancoaches. 
 
 
9 maart 2021 
 
Rondje langs de velden 
Iedereen vertelt waar hij/zij mee bezig is op dit moment. Ervaringen rondom het ontwikkeladvies en 
andere lopende ontwikkelingen gedeeld. 
 
Posities van een coach 
Naar aanleiding van het artikel van Andries Baart, Druk van de heksenketel. Aan bod komen het type 
coach, de reddersdriehoek, de posities van een coach en welke posities ken jij in jou rol als coach. 



 
 
 
20 april 2021 
 
Werkvorm “wat doe jij wat werkt” 
We vormen duo’s. Vertel allebei over een moment dat je recent hebt meegemaakt waarvan je 
energie kreeg. Degene die aan de beurt is om te luisteren vraagt door met behulp van de een aantal 
activerende vragen. 
 
Data en arbeidsmarkt 
Titus vertelt iets over de macro ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (CBS/UWV) en hoe je een 
arbeidsmarktpositionering maakt. 
 
Casus 
Elke brengt een casus met een dilemma rond een outplacement traject vs. een competentietraject. 
 
 
 
8 juni 2021 
 
Er is gekozen voor een wandelbijeenkomst waarbij we in groepjes van 2 a 3 personen de 
onderstaande thema’s bespreken. 
 
Wat is de toekomst / zelfstandig bestaansrecht van een loopbaancoach als je kijkt naar verwerven 
van opdrachten, buiten alle subsidiemaatregelen om. 
Alle deelnemers zijn het er over eens dat er veel ontwikkelingen zijn op de arbeidsmarkt die invloed 
hebben op het werk van de (zelfstandig loopbaancoach). Genoemd worden de oprichting van de 
Regionale Mobiliteitsteams die ‘gratis’ loopbaanondersteuning bieden eventueel met inzet van 
scholing. Hier nemen diverse partijen aan deel waaronder UWV en vakbonden. Ook regelingen als 
Nederland Leert Door/ ontwikkeladviezen worden in de discussie meegenomen. De kansen en 
bedreigingen worden besproken en in een context geplaatst. 
 
Wat zijn onze verwachtingen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?  
Het beeld ten aanzien van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis is 
onduidelijk. De verwachtingen die nu door bijvoorbeeld het UWV worden uitgesproken laten zien dat 
het wel mee lijkt te vallen met de toename van werkloosheid als gevolg van de corona crisis. Ook op 
de korte termijn worden er geen grote ontslaggolven of faillissementen verwacht. Onzeker blijft of 
werkloosheid niet gaat oplopen op het moment dat de steunmaatregelen stoppen. Vooralsnog lijken 
de gevolgen voor de arbeidsmarkt wel mee te vallen. Vanzelfsprekend kunnen de verschillen per 
sector groot zijn. 
 
 
9 november 2021 
 
Bespreken persoonlijke ontwikkelingen 
Waar is iedereen beroepsmatig mee bezig en hoe zie je de toekomst. 
Welke consequenties heeft dit voor onze kwaliteitskring. 
 
Casusbespreking 
Carine brengt een casus in die wordt besproken. 
 



Bepalen voorlopige thema’s kwaliteitskring voor 2022 (concept). Data van bijeenkomsten 
Kwaliteitskring plannen voor 2022 

- De onderstroom 
- Begeleiding van mensen met ADHD/ ADD 
- Recertificering 
- Stapbudget 

 
 
 
 
 


