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JAARVERSLAG 2020 

NOLOC KWALITEITSKRING TILBURG I 

 

Leden 2020:  

Meta Mulders, Hetty Peeters, Maria van Lith, Cindy de Kok, Karin Raymakers, Mariejella 

van Dommelen, Paul Vissers, Kristel van Oosterbosch, Suzie Timmermans, Monique 

Pullen, Mariëlle van der Velden, Sylvia Borghols, Brigitte Hölzken en Marucha van Bebber 

 

 

Algemeen 

De NOLOC Kwaliteitskring Tilburg I is opgericht in september 2009 door leden uit Noord 

Brabant. De Kwaliteitskring bestaat uit 14 leden met verschillende achtergronden op het 

brede gebied van loopbaanadvisering en HR-management.  

 

In het afgelopen jaar zijn de leden 5 keer bij elkaar gekomen om elkaar te versterken, te 

voeden en te inspireren. Vanwege de maatregelen door Corona hebben wij gedurende 

het jaar gezocht naar alternatieve manieren elkaar te ontmoeten. Zo zijn wij dit jaar ook 

online samengekomen en hebben wij 1 bijeenkomst in kleine groepjes al wandelend 

onderling het gesprek gevoerd. 

 

De bijeenkomsten  

De bijeenkomsten verlopen gestructureerd op basis van thema’s. Jaarlijks worden de 

data geprikt en het programma vastgelegd. De agenda kent een vast stramien. De 

thema’s worden op roulatiebasis door de leden voorbereid en van elke bijeenkomst 

worden notulen gemaakt. Naast van te voren afgesproken thema’s, komen in de 

bijeenkomsten ook praktische zaken, verslag mededelingen, nieuws, literatuur en 

gevolgde seminars/trainingen aan de orde.  

 

Hieronder volgen de specifieke onderwerpen per bijeenkomst. 

 

Bijeenkomst maandag 13 januari 2020 

Deze bijeenkomst had als thema: ‘Eigenaarschap in werk’ en werd verzorgd door 
Mariejella van Dommelen en Hetty Peeters.  

 

We hebben beelden over dit thema uitgewisseld en de theorie verkend. Verder 

hebben Hetty en Mariejella 2 praktijk casussen en een aantal boekentips met ons 

gedeeld. 

    

Bijeenkomst dinsdag 3 maart 2020 

Deze bijeenkomst had als thema: ’Systemische loopbaancoaching’ en werd  

verzorgd door Mariëlle van der Velden en Brigitte Hölzken.  

 

Brigitte en Marielle hadden diverse oefeningen voorbereid, aan de hand waarvan  

we de waarde, veiligheid en betekenis van de NOLOC kenniskring voor ieder van 

ons hebben besproken.  

 

Afgesproken werd dit thema op te volgen in de volgende bijeenkomst. 
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Bijeenkomst donderdag 16 april 2020 

Deze bijeenkomst had als thema ‘Hoe gaat het met je in deze intelligente Lock-

down periode’.  We hebben elkaar online ontmoet en besproken hoe het met ieder 

ging op persoonlijk en professioneel vlak. Daarnaast hebben wij slimme tips over 

online werken met elkaar gedeeld.  

 

  

Bijeenkomst vrijdag 25 september 2020 

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij een vervolg gegeven aan de bijeenkomst in  

maart aan de hand van het thema: ‘Wat heb ik nodig om/Wat zou ik graag willen 

veranderen om nog meer uit deze groep te halen?’ en werd begeleid door  

Marucha.  

 

Vanuit behoefte aan meer ruimte voor verdieping, het maken van de vertaalslag 

naar de praktische toepassing van een thema én behoefte aan het ingaan op 

actuele hulpvragen, is besloten om komend jaar 3 van de 6 jaarlijkse 

bijeenkomsten een thema te behandelen. De overige 3 keer bieden ruimte voor 

vrije uitwisseling en het benutten van denkkracht van de groep voor vragen van 

inbrengers. Daarnaast is afgesproken om actieve aanwezigheid serieus te nemen 

en jaarlijks commitment aan de kring te bespreken. 

 

Ons jaarlijkse diner is vanwege Corona niet doorgegaan. 

 

 

Bijeenkomst donderdag 26 november 2020 

Tijdens deze laatste bijeenkomst van 2020 hebben wij binnen kleine groepjes in 

wisselende duo’s elkaar al wandelend ontmoet. Daarbij is ieder vrij geweest te 

bespreken waar behoefte aan is en zijn onderling tips uitgedeeld. Een nieuwe 

vorm voor ons allen, die zeer enthousiast ontvangen is. 

 

Financiën 

In 2020 is de Kring ruim binnen het budget gebleven. De uitgaven bestaan uit de kosten 

voor gebruik van locatie. 

 

Vooruitblik 2021:  

De Noloc Kwaliteitskring gaat 2021 in met 14 leden en kijkt uit naar een nieuw 

interessant, boeiend en inspirerend jaar. We hebben afgesproken om 3 van de 6 

bijeenkomsten een thema te behandelen en 3 keer zonder thema bij elkaar te 

komen.  

 

Tot slot  

Kring Tilburg I kijkt weer met plezier en voldoening terug op het jaar 2020. Wij hebben 

een hechte groep, met goede sfeer en inbreng van de leden. Na iedere bijeenkomst gaan 

wij geïnspireerd naar huis. 

 

Kringcoördinator NOLOC Kwaliteitskring Tilburg I  

Marucha van Bebber 

T: +31 6 16479460 

E: mdvanbebber@gmail.com 


