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Kwaliteitskring ZEELAND 

Jaarverslag 2019 

 

 

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 wordt door Corine Groenendijk-Jones verzorgt. Enkele taken van het 

coördinatorschap zijn verdeeld onder de leden: opstellen agenda en uitnodigingen: Karin de Rijke en 

opstellen jaarverslag Margot Geijs. 

Leden 

De kring kent per 31 december 2019 12 leden: 

1. Bernadet Bos – Bernadet Bos Coaching en Training/Wentink & Partners 

2. Hennie Bos – Lentewerk 

3. Sandrea Braam – Mobiliteitsbureau West Brabant 

4. Margot Geijs – MGLC  

5. Sanne Goedbloed – DRV Accountants 

6. Corine Groenendijk – Groenendijk Coaching 

7. Marjolein van Kempen - Confidée 

8. Monique Martens – Coacheffect  

9. Liset Remijn – E&L training en Coaching 

10. Karin de Rijke – Randstad Risesmart 

11. Maria Verkooyen - LoopPaZ 

12. Anezka van deWeg -  Anezka – Gort Coaching 

We hebben afscheid genomen van Ruth Salverda, die in haar nieuwe rol als klantmanager werk met 

andere vraagstukken te maken heeft. 
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Bijeenkomsten 

De bijeenkomsten kennen een vaste agenda: welkomstwoord, mededelingen en ontwikkelingen 

vanuit de leden, thema van die bijeenkomst, indien van toepassing mededelingen vanuit NOLOC 

(coördinator) en rondvraag en afsluiting. Het voorzitterschap en het maken van de notulen rouleert 

onder de leden.  

 

Bijeenkomsten en onderwerpen in het jaar 2019 

Februari:  

Thema: “Kijkje in de keuken” bij Hennie Bos. Hennie nam ons aan de hand van een mooie flyer mee 

in haar werk als jobcoach en loopbaanadviseur en bevestigde wat een prachtig beroep we toch 

hebben. 

April: 

Thema: “Kijkje in de keuken” bij Anezka vd Weg. Zij gaf een presentatie over IEMT en hoe dit kan 

helpen weer in balans te komen door problemen een andere lading te geven. Dit werd ook in de 

praktijk gedemonsteerd. 

Mei: 

Thema: “Wet- en regelgeving”. Alle kenniskringleden hebben zich over een aantal wetten en 

regelingen gebogen en deze kort aan elkaar gepresenteerd en toegelicht. De besproken wetten 

waren Wet Arbeidsmarkt in Balans, Ontwikkeladvies 45+, WIA en de transitievergoeding. 

September:  

Thema:  “Less Stress”. Margot Geijs heeft een presentatie gegeven over het 8-stappenplan van de 

VESB (Vereniging van Erkend Stress- en Burnoutcoaches) en een aantal oefeningen gedaan met de 

aanwezigen om ook onze eigen spanningen te verminderen en energie te verhogen. 

November:  

Thema: “Personal Branding”. Corine Groenendijk-Jones heeft een presentatie gegeven over 

onderdelen van haar training het merk IK 2.0 en oefeningen gedaan met de aanwezigen. Op een 

enthousiaste manier vertelde ze over hoe je je zichtbaarheid kunt vergroten. En ook namen we onze 

eigen Linked-IN profielen onder de loep. 

December:  

Thema: evaluatie 2019 en planning 2020. We kijken wederom terug op een succesvol jaar, waarin 

veel kennis en ervaring werd gedeeld. Vooral het verbreden van de kennis en het samenkomen met 

“collega’s” wordt als waardevol gezien. 

Het jaar werd zoals gebruikelijk 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 2019   Baten 2019   

  Saldo 1-1- 2019 € 233.38 

    Vergoeding Noloc 2019 € 250,00 

Huur ruimte PIT    € 41.50   

Attentie Sanne Goedbloed    € 28.40     

Huur ruimte bibliotheek  € 39.98     

Etentje € 82.20     

Huur ruimte Bibliotheek     €14.99     

Totaal uitgaven: €207.07  Totaal inkomsten: € 483.38 

     Saldo 1-1 -2020   €276.31 
 

Namens Noloc Kwaliteitskring Zeeland opgesteld namens Margot Geijs voor de inhoudelijke tekst en 

Corine Groenendijk-Jones voor het financiële overzicht. 

Februari 2020 


