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Het bestuur bestaat uit 7 personen: Maya
Wiegers (voorzitter), Liesbeth Kooijman (vicevoorzitter), Marius Meys (penningmeester) en
vier nieuwe bestuursleden, die zich hierbij graag
aan u voorstellen:
Elly de Jonge
Mijn naam is Elly de Jonge, sinds het najaar van
2016 toegetreden tot het bestuur van StiR. Ik ben
geregistreerd coach en werkzaam als loopbaan
specialist en voer, samen met een collega, een
praktijk voor scheiding-educatie.
Gedurende mijn werkzaamheden in de
kinderopvang en het onderwijs heb ik veel met
besturen te maken gehad. Voor mij is de tijd
aangebroken om eens vanaf de andere kant aan
de bestuurstafel te zitten. Het bevalt mij
uitstekend om deel uit te maken van het bestuur
dat zich bezighoudt met de hoogstaande kwaliteit
van het beroep van professioneel begeleider. Aan
welke eisen moet een registratie voldoen en wat
moet bijvoorbeeld een organisatiecoach doen om
het niveau op peil te houden en geregistreerd te
blijven. De sfeer en samenwerking in het bestuur
ervaar ik als zeer plezierig, de taken zijn duidelijk
verdeeld en tussen de vergaderingen door wordt
het nodige voorwerk gedaan. Zo worden
beleidszaken opgepakt ter voorbereiding van de
jaarlijkse strategiedag van het bestuur of is een
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rol weggelegd voor StiR met betrekking tot
aanverwante organisaties en opleidingen in het
land.
Wie weet ontmoet ik je tijdens de dag van de
coach op 8 juni!
Chert Hento
Ik ben Chert Hento en eigenaar van Bureau HTM
uit Zwolle. Ben 55 jaar en weer bijna alleen met
mijn vrouw tijdens het avondeten i.v.m. het
uitzwermen van onze vier zoons. We wonen
landelijk in Laren Gelderland.
Als bestuurslid van StiR ben ik heel erg
geïnteresseerd in de vraag, 'hoe kunnen we nu
waarde geven aan het vak als coach'?
Het is een lastige spagaat tussen coach zijn en
coachen. Iedereen coacht wel in meer of mindere
mate maar het je vak noemen is wat anders. En
wat dat anders dan is, vind ik een mooie uitdaging
om te kunnen benoemen en vervolgens uit te
dragen. Daarbij zijn mogelijk wel (andere)
partners nodig. Ik zie het als een uitdaging om
samen met mijn gedreven medebestuursleden
daar antwoorden op te vinden.
Wilma Koopman
Graag stel ik me aan u voor als nieuw bestuurslid.
Mijn naam is Wilma Koopman en ik ben 48 jaar.
Samen met mijn man en twee zoons woon ik in
Mijdrecht. Waarden als professionaliteit en
kwaliteit staan, evenals bij StiR, ook bij mij hoog
in het vaandel. Van daaruit wil ik als bestuurslid
graag een bijdrage leveren. Ik ben nauw
betrokken bij het vak van de professioneel
begeleiders en onderken én ervaar het belang
van een onafhankelijk keurmerk.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als coach
voor persoonlijke ontwikkeling en begeleid ik
intervisiebijeenkomsten of andere groepssessies
in verschillende branches. Daarnaast houd ik mij
als MfN Registermediator bezig met

onafhankelijke conflictbemiddeling. Dit kunnen
mediationtrajecten op verschillende gebieden
zijn, waaronder arbeidsmediation. Deze
activiteiten ontplooi ik vanuit mijn eigen
onderneming - WK coaching - in relatie tot een
gevarieerd scala aan opdrachtgevers en cliënten.
Voordat ik mijn eigen praktijk startte ben ik
jarenlang werkzaam geweest in leidinggevende
en commerciële functies bij grote bedrijven.
Mijn bestuurservaring uit nevenactiviteiten,
managementervaring en grote affiniteit met
Professioneel Begeleiden neem ik net als mijn
enthousiasme en gedrevenheid graag mee in mijn
taak als bestuurslid. Samen met de andere
bestuursleden zet ik mij in voor verdere
kwaliteitsborging en verdere ontwikkeling waarbij
het vergroten van verbinding tussen StiR, de
geregistreerden en overige betrokkenen één van
de doelen is.
Voor vragen en ideeën neem gerust contact op
met info@wkcoaching.nl .
Oscar Strijker
Mijn naam is Oscar Strijker en ik ben sinds
december 2016 als bestuurslid actief bij StiR.
Ik ben 47 jaar, woonachtig in de gemeente
Hoogeveen, samen met mijn vrouw en 4
kinderen. Mijn dagelijkse werk bestaat uit het
begeleiden van team- en
organisatieontwikkelingen, vooral bij lokale
overheden. Heel graag draag ik op deze plek mijn
steentje bij aan de kwalitatieve ontwikkeling van
het keurmerk voor coaches en eigentijdse groei
van StiR.
Marieke Bendeler - nieuwe manager StiR
Marieke Bendeler heeft sinds 1 januari jl. het
stokje overgenomen van Petra van de Goorbergh.
Met Marieke hopen we een ervaren
registratiemanager in huis gehaald te hebben die
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samen met het bestuur StiR verder vorm zal
geven.

2. Herregistratie-eisen
Wij krijgen regelmatig vragen over herregistratieeisen. Onderstaand leggen we kort uit waaraan
eenieder moet voldoen indien hij of zij graag in
het StiR register opgenomen wil blijven.
Iedere 5 jaar vindt een herregistratie plaats vanaf
het moment dat iemand geregistreerd is.
Geregistreerden die vóór 1 januari 2015 in het
register stonden, dienen bij de eerste
herregistratie aan andere eisen te voldoen (A)
dan degene die daarna voor het eerst
geregistreerd zijn (B). Degene die voor de tweede
of opvolgende keer voor herregistratie in
aanmerking komen, dienen ook te voldoen aan de
eisen opgenomen in B:
A) Herregistratie voor professioneel begeleiders
in het register opgenomen vóór 1 januari 2015
(opgeroepen tussen nu en 1 januari 2020):
• Minimaal 5 individuele trajecten (geven), met
een minimaal van 5 uur, waarvan maximaal 1
teamcoaching mag behelzen en maximaal 1
andere vorm (bijvoorbeeld intervisie-supervisie)
en:
• 60 uur activiteiten (volgen) over de afgelopen
5 jaar
De coaches die zich hebben aangemeld op of ná 1
januari 2015 en dus op of na 1 januari 2020 voor
herregistratie in aanmerking komen, zullen vanaf
1 januari 2020 volgens de ‘nieuwe eisen’ worden
beoordeeld (B). Ook de individueel begeleiders
die voor de tweede of opvolgende keer voor
herregistratie in aanmerking komen, dienen aan
deze eisen te voldoen:

B) Herregistratie-eisen voor professioneel
begeleiders bij herregistratie op of ná 1 januari
2020 (aangemeld op of na 1 januari 2015) en voor
professioneel begeleiders die voor de 2e of
opvolgende keer voor herregistratie in
aanmerking komen:
• Minimaal 400 individuele trajecten, verdeeld
over 5 jaar; 80 uren per jaar (geven)
en:
• Minimaal 6 leermomenten per jaar/30
leermomenten per 5 jaar (volgen). Meerdere
opties mogelijk maar waarvan in ieder geval:
-

Intervisie 4x per jaar
Bij- en nascholing 2 x per jaar

Hiernaast kan ook gedacht worden aan:
-

Supervisie
Schrijven van artikel
Bijhouden van vakliteratuur

Alle eisen en een uitgebreide beschrijving hiervan
zijn terug te vinden op de website van StiR bij
herregistratie.

3. StiR in het land
StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ op 14
maart jl. en 5 oktober a.s.
Op 14 maart jl. vond bij De Agnietenberg in Zwolle
de StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’
plaats.
Marieke Bendeler opende de dag door kort in te
gaan op (de werkzaamheden van) StiR, waarna ze
Suzan Kuijsten, schrijfster van het boek ‘Hollend
voor je stress uit’ introduceerde. In een zeer
interactieve en dynamische bijeenkomst werd het
thema stress verder uitgediept. Deelnemers
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werden meegenomen in de wereld van ‘afdeling
inspanning en ontspanning van de firma Stress’.
Aan de hand van de fysieke oorzaken nam Suzan de
deelnemers uiteindelijk mee naar de uitwerking
van stress en de wijze waarop mensen hier mee
kunnen omgaan. Coaches kregen praktische
handvatten over de verschillende oorzaken van
overbelasting en termen als ‘look-a-like endorfine’.
Na een inspirerende middag werd de dag
afgesloten met benoeming van het heugelijke feit
dat het boek van Suzan op dit moment het best
gelezen en meest verkochte boek is over stress.
Tijdens de borrel was er gelegenheid tot het laten
signeren van het boek, dat alle deelnemers mee
naar huis kregen. De deelnemers waardeerden de
bijeenkomst gemiddeld met een 7,8. Een
meerderheid van de deelnemers bezocht deze StiR
on Tour voor hun vakontwikkeling.
De StiR on Tours zijn een initiatief van StiR om
geregistreerden en niet-geregistreerden kennis te
laten maken met vernieuwende methodes, met vak
ontwikkeling en met elkaar. Mensen die deze StiR
on Tour gemist hebben, krijgen nog een kans: op 5
oktober 2017. Voor meer informatie en
aanmelden, kijk op www.stir.nu.
Alumnidag ICM
Op 23 maart jl. hield ICM Opleidingen een
‘terugkomdag’ voor cursisten van de ICMCoachingopleiding, met het thema ‘Vergroot je
Impact!’ Tussen de workshops door was er een
“ontwikkelmarkt” waar allerlei informatie te halen
viel. Uiteraard ontbrak StiR hier niet en dat was
maar goed ook: veel cursisten waren erg
geïnteresseerd in het onafhankelijke keurmerk StiR.
Vaak verlaten cursisten de opleiding met het idee
van ‘eerst maar eens wat vlieguren maken dan kijk
ik wel of StiR iets voor mij is’. De toegevoegde
waarde van StiR bleek wel weer uit de vele

gesprekken die we hebben gevoerd. De middag
verliep in een ontspannen en enthousiaste sfeer en
de behoefte hieraan was merkbaar, gezien de grote
opkomst van deelnemers.
StiR ook in 2017 partner van de Dag van de Coach
Op 8 juni 2017 vindt de 10e editie plaats van de
Dag van de Coach. Ook in 2017 is StiR partner van
dit aansprekende congres. Dit jaar is het thema
Floreren.
Wij hopen dat u inmiddels een toegangskaart
heeft bemachtigd want de Dag van de Coach is
inmiddels uitverkocht!

4. PR en communicatie
Het StiR bestuur geeft een boost aan haar
communicatie
2017 wil het StiR bestuur gebruiken om haar
naamsbekendheid te vergroten. Uit onderzoek
blijkt dat er nog wat verbeteringen zijn aan te
brengen in de wijze waarop StiR communiceert.
Gedurende het jaar zal StiR deze punten één voor
één oppakken zodat eind 2017 weer een goede
verbeterslag gemaakt is op dit gebied.
Eenduidige schrijfwijze StiR
Eén van de punten die uit dit onderzoek naar
voren kwam was de schrijfwijze van StiR/St!R.
Door het verschillend hanteren van deze
schrijfwijze doen we onszelf tekort en worden we
niet goed gevonden. We hebben dan ook vanaf
heden afgesproken enkel nog StiR te gebruiken
(op het logo na). Mocht u onze naam gebruiken,
willen we u vragen het ook op deze wijze te doen:
StiR.
Twitter
StiR is actief op twitter. Tips over de wijze van
herregistratie, bijeenkomsten en andere informatie
worden hier gedeeld. Nog geen twitter-account? Dit
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is heel makkelijk aan te maken via www.twitter.com
en volg ons via @Stir_keurmerk!

LinkedIn
StiR heeft een LinkedIn-groep met meer dan 750
leden. Bent u nog geen lid, meld u gerust aan.
Agendeer een discussie of stel een vraag in deze
groep. StiR heeft ook een eigen bedrijfspagina op
LinkedIn. Via deze bedrijfspagina houden we u
eveneens op de hoogte van onze activiteiten:
www.linkedin.com/company/st-r
Facebook
Uit eerder genoemd onderzoek blijkt dat onze
(potentieel) geregistreerden zich actief op
facebook laten zien. Het StiR bestuur heeft dan
ook besloten haar eigen Facebookpagina te
lanceren! Nog voor de zomer zijn wij hier te
vinden.

LVSC’s Summer University 2017 – moving&being
moving
LVSC organiseert in samenwerking met European
Association ANSE and the Master Human &
Organisational Behaviour of Rotterdam de ANSE
Summer University 2017 van 21-25 augustus in
Rotterdam met de titel: Coaching and supervision
in a rapidly changing world. Klik voor meer
informatie hier.
Vragen aan StiR?
StiR is te vinden via www.stir.nu waar alle
informatie terug te vinden is. Kunt u hier iets niet
vinden, StiR is dagelijks te bereiken op 013
5944155. Ook kunt u uw vraag per mail stellen
door deze te sturen aan: info@stir.nu.

Kortingen op abonnementen van vakbladen
Als geregistreerde bij StiR ontvangt u 25% korting
op abonnementen van de volgende vakbladen:
 Tijdschrift voor Coaching:
voor meer informatie www.tvc.nl.
 LoopbaanVisie: voor meer informatie
www.loopbaan-visie.nl.
 Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties:
voor meer informatie www.tvoo.nl. Bij
interesse kunt u mailen naar info@tvoo.nl
 Counselling Magazine: voor meer informatie
www.counsellingmagazine.nl
Het gaat om de papieren versie van de bladen.
Als geregistreerde bij StiR ontvangt u 20% korting
op het Tijdschrift voor Begeleidingskunde.
U ontvangt de papieren versie en heeft toegang
tot de digitale versie en het online archief op de
kennisbank. Meer informatie en aanmelden kan
via www.lvsc.eu/tijdschriftvoorbegeleidingskunde
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