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Jaarverslag 2022 Kwaliteitskring Breda 

Algemeen    

De Kwaliteitskring Breda bestaat sinds 26 maart 2015. Het doel van deze kring is het uitwisselen van 

ervaring en het delen van kennis voor leden van het Noloc in de regio Breda. Hierdoor wordt o.a. 

deskundigheid bevorderd zowel vakinhoudelijk als reflectie op eigen handelen. 

Leden 

De kring bestond in 2022 uit 10 leden:  

• Lisanne Bolderheij 

• Caroline van Gelder  

• Bernadette Hammenga 

• Moniek Romme 

• Marjan Sprengers 

• Marloes Verheijen 

• Jessie Vermeer 

• Karolien Koolhof  

• Hanneke Roovers  

• Corine van Dijk 
 
In 2023 zullen 3 nieuwe leden (Suzie Timmermans, Nicole Bagchus en Tamara Verkeste) aan de 
Kwaliteitskring Breda toegevoegd worden.  
 

Financieel 

Begin 2022 heeft ieder lid een eigen bijdrage van € 20 betaald, waar koffie/ thee en evt. huur van 

ruimten wordt betaald voor de bijeenkomsten. Eenmaal per jaar is er een middag vullende 

bijeenkomst met een spreker of workshop. Voorafgaand of aansluitend lunchen of dineren we met 

elkaar. Indien er niet genoeg in kas is, betaalt ook ieder lid hiervoor een aanvullende eigen bijdrage.  

We zouden nu graag weer het budget van €250,00 ontvangen voor 2023. Hieronder een overzicht 
van de inkomsten en uitgaven 2022: 
 
Inkomsten en uitgaven Kwaliteitskring 
Breda 2022       

  Debet Credit   

in kas € 81,88     

ontvangst ledengeld 2022 € 200,00     

jaarbijdrage Noloc 2022 € 250,00     

eigen bijdrage lunch  € 125,00     

        

huur ruimte Coachhuis 25/3/22   € 107,50   

lunch 30/9/22   € 137,00   

presentatie Menokracht 30/9/22   € 300,00   

kosten koffie en thee voor bijeenkomsten   € 12,50   

        

  € 656,88 € 557,00 € 99,88 
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Bijeenkomsten    

De bijeenkomsten kennen een vaste structuur; welkomstwoord, mededelingen en ontwikkelingen 

vanuit kringleden (gevolgde bijeenkomsten en trainingen, literatuur, arbeidsmarkt en netwerken), 

een themabespreking, afronding met een update vanuit Noloc en rondvraag. De thema’s voor de 

bijeenkomsten worden per jaar vastgesteld. Het voorzitterschap en het opmaken van de notulen zijn 

roulerende taken. De kringcoördinator (Hanneke Lens) is verantwoordelijk voor het jaarverslag. De 

penningmeester (Bernadette Hammenga) is verantwoordelijk voor de financiën. 

 

Onderwerpen per bijeenkomst in 2022: 

Datum en tijdstip 
 

Door wie Thema 

4 februari 2022 
10.30 – 12:30 uur 
Online via MS Teams  
 

Allen  Inventariseren thema’s 2022  

25 maart 2022 
11.00 – 13.00uur 
Offline / Live 

Karolien en Corine Coachen op persoonlijkheid: 
introvert, ambivert, extravert 
 

3 juni 2022 
11.00 – 13.30 uur 
Live 
 

Bernadette en Lisanne Kernkwadrantmodel Offman 

30 september 2022 
11.30 – 17.00 uur 
Live 
 

Bernadette, Corine en 
gastspreker Marieke Schurink 
 

Gezamenlijke lunch 
Loopbaanbegeleiding en 
menopauze 

25 november 2022 
11.00-13.00 uur 
Live 
 

Moniek en Marloes ACT 
 

 

 

4 februari (online) stil staan, herbezinnen en invulling 2022:  

Deze bijeenkomst had als doel:  

• Herbezinnen op doel, koers en invulling kwaliteitskring 

Met elkaar is besproken wat een ieder komt halen en brengen. De inhoudelijke agenda voor de 

bijeenkomsten in 2022 werd bepaald. Er zijn verwachtingen en wensen uitgesproken en alle leden 

hebben na afloop besloten om zich definitief te verbinden aan de kwaliteitskring in 2022. 

 
25 maart (offline / live) -  Coachen op persoonlijkheid: introvert, ambivert en extravert 
Tijdens deze bijeenkomst zijn we ingegaan op ‘coachen op persoonlijkheid’. Van Karolien en Corine 

hebben we geleerd wat de verschillen en kenmerken zijn van een introverte, ambiverte en extraverte 

persoonlijkheid. Vervolgens is de vertaling gemaakt naar het coachen van deze verschillende 

persoonlijkheden waarbij iedere persoonlijkheid andere behoeften heeft. Daarbij hebben we 

ervaringen met dit thema met elkaar uitgewisseld.   
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3 juni (offline / live) - Kernkwadrantmodel Offman 

Bernadette en Lisanne namen ons mee in het ‘Kernkwadrantmodel’. Allereerst kregen we 

achtergrondinformatie over het ontstaan van het model en uitleg over het verschil tussen 

kernkwaliteiten (die je in het model dient te gebruiken) en aangeleerde kwaliteiten. Door het 

beleven van een visualisatie-oefening kwamen we bij onze eigen ‘kernkwaliteiten’. Vervolgens is met 

één van ons de kernkwadrantenmat doorlopen. Iedereen werd erg enthousiast en wilde dit ook 

oefenen. Gezien de tijd paste dat niet meer op die dag. We besloten nog voor de zomervakantie een 

extra bijeenkomst in te lassen waarin iedereen kon oefenen met het Kernkwadrantmodel op de 

kernkwadrantenmat. 

 

30 september (offline / live) - Loopbaanbegeleiding en menopauze 

Onze jaarlijkse ‘kwaliteitskringdag’, waarbij we een volledig dagdeel bij elkaar komen. Voorafgaand 
aan het inhoudelijke deel hebben we samen heerlijk geluncht. Vervolgens kwam gastspreker Marieke 
Schurink, op verzoek van Bernadette en Corine, ons vertellen over de menopauze en de invloed 
daarvan op het werk. Ze gaf ons inzicht in de oorzaken, symptomen en de relatie tot werk en 
gezondheid. Vervolgens kwam er een discussie op gang wat het persoonlijk betekent en hoe we deze 
kennis kunnen inzetten in loopbaanadviezen. Met name werd gekeken hoe we als loopbaanadviseur 
een ‘toolbox’ kunnen maken om symptomen en klachten bij coachees (die mogelijk verband houden 
met de menopauze) te bevragen in loopbaangesprekken en hier bewustwording in te creëren.  
 
25 november (offline – live) – ACT 
Moniek en Marloes namen ons mee in de Acceptance and Commitment Therapy (ACT)-theorie. Eerst 
werd uitleg gegeven over waar ACT voor staat en waarvoor het toegepast kan worden. Vervolgens 
zijn we ingegaan op de 6 pijlers van ACT. Tussentijds deden we een aantal oefeningen om de pijlers 
van ACT nog verder uit te diepen. Tot slot hebben we stilgestaan bij hoe ACT ingezet kan worden als 
loopbaaninstrument.   
 

Intervisiegroep 
In 2022 is de intervisiegroep (die bestaat uit 8 leden van de Kwaliteitskring Breda) 3 keer bij elkaar 

gekomen voor een intervisiebijeenkomst middels de Balint-methode.   

 

Data voor 2023 zijn:  
8 februari, 14 april, 14 juni, 22 september (middag en avond), 17 november. 

 

 

 

 


