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Kwaliteitskring ZEELAND 

Jaarverslag 2018 

Algemeen 

De Kwaliteitskring Zeeland bestaat sinds 1 januari 2012. Het doel van de kring is 
deskundigheidsbevordering door het uitwisselen van ervaring en het delen van kennis door leden 
van NOLOC. De kring komt om de maand bij elkaar, met uitzondering van de maanden juli en 
augustus. Het coördinatorschap rouleert om het jaar onder de leden. Tijdens dit verslagjaar 2018 was 
Marjolein van Kempen, Confidée, coördinator van de kring. 

Leden 

De kring kent per 31 december 2018 12 leden: 

1. Hennie Bos - Lentewerk 
2. Sanne Goedbloed – DRV Accountants 
3. Corine Groenendijk – Groenendijk Coaching 
4. Dick Groot Koerkamp - CINOP 
5. Marjolein van Kempen - Confidée 
6. Wolter Jan Kliphuis – St. Ouderenzorg Noord Beveland 
7. Monique Martens - HRC 
8. Liset Remijn – E&L training en Coaching 
9. Karin de Rijke - Randstad 
10. Ruth Salverda - Randstad 
11. Maria Verkooyen - LoopPaZ 
12. Anezka van deWeg -  Anezka – Gort Coaching 

Bijeenkomsten 

De bijeenkomsten kennen een vaste agenda: welkomstwoord, mededelingen en ontwikkelingen 
vanuit de leden, thema van die bijeenkomst, mededelingen vanuit NOLOC (coördinator) en 
rondvraag en afsluiting. Het voorzitterschap en het maken van de notulen rouleert onder de leden. 
De coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda, de uitnodiging, het bewaken 
van de financiën en opstellen van het jaarverslag. 
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Bijeenkomsten en onderwerpen in het jaar 2018 

Februari:  

Thema: de AVG. Op uitnodiging van een van de leden was een advocaat van KZO advocaten uit 
Tilburg te gast die ons heeft meegenomen in de verplichtingen en gevolgen die voortvloeien uit de 
komst van de privacy wetgeving, de AVG. 

April: 

Thema: “Krijg toch allemaal de kleuren” Jannie Boer en Pauline van der Veeken van Home of Power 
namen ons mee in een kleurrijk pallet van waar uit we meer zicht kregen op onze eigen kracht en 
valkuilen. Hoe het bewust kiezen van de voor jou passende kleuren je uitstraling en prestaties kan 
versterken.  

Juni: 

Thema: arbeidsmarkt gedreven loopbaancoaching. Twee leden, Ruth Salverda en Liset Remijn leiden 
de onderlinge discussie in hoeverre de realiteit van de arbeidsmarkt meegenomen moet worden in 
loopbaancoaching. 

September:  

Thema “Innerlijke familie” van Arienne Klein. Twee leden, Anezka vd Weg en Marjolein van Kempen 
lichten het model van Innerlijke familie toe en namen de leden mee in de toepassingsmogelijkheden 
hiervan op individueel en team niveau. 

Oktober:  

Thema TSI gedrag- en drijfveren test. Onder de hoede van Sanne Goedbloed hebben we allen de TSI 
test gedaan. Samen met haar collega lichtte zij aan ons de resultaten van de individuele testen toe en 
vertelde hoe zij deze testen binnen DRV inzetten in de ontwikkeling van hun medewerkers. 

December:  

Thema: evaluatie 2018 en planning 2019. Traditioneel wordt deze laatste bijeenkomst van het jaar 
benut om het achterliggende jaar te evalueren en thema’s voor het komende jaar gezamenlijk vast te 
stellen. De evaluatie was positief. Er is een goede opkomst bij de bijeenkomsten en men ervaart de 
sfeer als positief en de thema’s zijn nuttig en leerzaam. 

Het jaar werd afgesloten met een informeel etentje. 
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Financiën 

In 2018 is het grootste deel van het budget besteedt aan de workshop “Kleuren”. Daarmee is 
ingeteerd op het saldo dat nog resteerde uit 2017. Mede omdat we in 2019 geen gebruik meer 
kunnen maken van de gratis vergaderlocatie van Randstad is besloten om het afsluitende 
gezamenlijke etentje dan ook voor op eigen rekening te doen. Voor 2019 voorzien we kosten i.v.m. 
huur van vergaderlocaties.  

    Kosten 2018   Baten 2018   
    Vergoeding Noloc 2018 € 250,00 
Presentatie AVG € 15,00     
Workshop Kleuren € 300,00     
Huur Westlicht € 38,15     
        
Totaal uitgaven: € 353,15 Totaal inkomsten: € 250,00 

 

Namens Noloc Kwaliteitskring Zeeland opgesteld door Marjolein van Kempen 

Kapelle, 6 februari 2019. 


