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JAARVERSLAG 2018 

NOLOC KWALITEITSKRING TILBURG I 

 

Leden 2018:  

Meta Mulders, Hetty Peeters, Marucha van Bebber, Maria van Lith, Cindy de Kok, Karin 

Raymakers, Mariejella van Dommelen, Paul Vissers, Ellie de Koning, Kristel van 

Oosterbosch, Suzie Timmermans, Monique Pullen, Mariëlle van der Velden en Sylvia 

Borghols  

 

 

Algemeen 

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

Brabant. De Kwaliteitskring bestond in 2018 uit 14 leden met verschillende 

achtergronden op het brede gebied van loopbaanadvisering en HR-management. In de 

loop van het jaar heeft Ellie de Koning laten weten wegens privéomstandigheden niet 

meer deel te nemen aan de bijeenkomsten. Het aantal leden komt hiermee op 13 voor 

het jaar 2019. 

 

Door het geringe verloop over de afgelopen jaren is er een hechte groep ontstaan. Het 

vertrouwen in elkaar is groot en door intervisie en elkaar informeren en scherp houden 

voor wat betreft de kwaliteit van loopbaanadvisering wordt beantwoord aan het doel van 

de Kring.   

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

voeden en te inspireren.  

 

Locatie  

Locatie van bijeenkomsten is Stichting Stadstuin te Tilburg.    

 

De bijeenkomsten  

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

data geprikt en het programma wordt zoveel mogelijk van tevoren vastgelegd. De 

agenda kent een vast stramien en er wordt aan intervisie gedaan. Het voorzitterschap 

rouleert 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 Dinsdag 23 januari 2018: Thema’s en data 

Inventarisatie thema’s, taken verdelen, afspraken maken en een planning voor het 

lopende jaar 2018.  

 

Vervolgens vertelt Karin over de workshop Stress te Lijf. Zij geeft deze workshop 2x per 

jaar voor open inschrijving in haar organisatie (en evt. externen), een op teams 

afgestemde variant (in 1, 2 of 3 uren, afhankelijk van wat een team beschikbaar heeft 

aan tijd) en doet veel individuele stresscoachingstrajecten.  Zij draagt hiermee het 

gedachtegoed uit van het Centrum chronische Stress Reversal te Driebergen 
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Boektip van Marucha: “Hollend voor je stress uit” van Susan Kuijsten  

 

Bijeenkomst maandag 5 maart 2018  

Deze bijeenkomst heeft als thema: ‘Werkdruk de baas’ en wordt verzorgd door Marucha. 

Zij laat ons op een interactieve manier zien, hoe werkdruk ontstaat en hoe men dat bij 

zichzelf kan herkennen. Aan de orde komen: de cirkel van invloed en betrokkenheid van 

Covey, de Eisenhower Matrix en het boek van David Allen met de ‘Getting Things Done’ 

methode.  

 

Bijeenkomst woensdag 18 april 2018:  

Paul geeft een presentatie over het 100 jarig leven met behulp van een aantal sheets en 

een tweetal filmpjes. Zijn inspiratiebron hiervoor is het boek van Lynda Gratton ‘The 

100-Year Life’.   

Centrale vraag die aan de orde komt is:  

Wat betekent het om 100 te worden voor werk, vrijetijd, inkomen, vrijetijdsbesteding. 

Ter introductie laat Paul een aantal sheets en een tweetal filmpjes zien, waarna er 

interessante discussies worden gevoerd over ouder worden, langer werken, 

verworvenheden en vooral hoe e.e.a. gefinancierd moet worden.  

Daarna zorgt Meta voor een rollcall en vertelt over haar leuke baan bij het FNV, de 

organisatie, het team waar zij mee werkt en de energie die zij daarvan krijgt.  

 

Bijeenkomst donderdag 14 juni 2018:  

Mariëlle geeft ons haar inspiratieworkshop met als thema ‘Over 5 jaar bestaat je baan 

niet meer’,  bedoeld voor medewerkers die nog niet in een loopbaantraject zijn,  

boventallig zijn of anderszins al in beweging. Duurt max 2 uur voor 6 tot 12 deelnemers. 

Zij gebruikt hiervoor Drama-driehoek, waarbij zij deelnemers ook fysiek hun plek laat 

kiezen in de driehoek. Ook legt zij een link naar de Transactionele Analyse.  

 

De bijeenkomst wordt beëindigd met de rollcall van Cindy   

Zij vertelt over haar nieuwe baan die zij heeft bij Eneco in Rotterdam. Anders dan bij 

haar vorige baan krijgt zij nu de ruimte om de teamsituatie en haar eigen rol mee te 

ontwerpen.  

 

Bijeenkomst vrijdag 12 oktober 2018:  

Thema: de Millennial generatie, verzorgd door Kristel en Mariejella.  

Tijdens de interactieve bijeenkomst leren we over kenmerken van deze generatie, de kenmerkende 

verschillen met andere generaties en zoomen we in op wat dit betekent en vraagt in werksituaties 

en in de begeleiding. Ieder her- en erkende het belang om stil te staan bij de specifieke kenmerken 

van Millennials.  

Aansluitend is er weer het gezellige en heerlijke jaarlijks diner in een door Cindy geregeld 

restaurant.  

 

Bijeenkomst maandag 26 november 2018:  

Tijdens deze laatste bijeenkomst van 2018 komen een aantal onderwerpen ter tafel:  

 

Thema’s 2019 

De data en thema’s voor 2019 worden vastgesteld met daaraan gekoppeld wie welk onderwerp 

gaat voorbereiden en presenteren.  
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De Pecha Kucha’s 

De laatste bijeenkomst leent zich bij uitstek voor een korte presentatie per lid op basis van een 

Pecha Kucha; een presentatie, vooral met plaatjes, die maakt dat je snel to the point komt: 20 

slides, elke slide wordt 20 seconden getoond en waarbij je een doorlopend kort verhaal moet 

vertellen. Het verhaal gaat over waar je nu staat, waar je mee bezig bent, wat je hebt 

meegemaakt en waar je naar toe gaat.  

Op deze manier is iedereen aan de beurt geweest en hebben we allemaal weer een beeld waar we 

op individueel niveau staan en mee bezig zin. De afwezigen krijgen in volgende bijeenkomsten 

kans zich te presenteren.   

 

Financiën 

In 2018 is de Kring ruim binnen het budget gebleven. De locatiekosten zijn slechts € 30,- 

per bijeenkomst, inclusief thee/koffie/koekjes. Dit biedt de gelegenheid om ook 

gastsprekers van een attentie te voorzien.  

 

Vooruitblik 2019:  

De Noloc Kwaliteitskring gaat 2019 in met 13 leden en hoopt weer op een interessant, 

boeiend en inspirerend jaar.  

 

Overdracht Coördinatorschap 

Tot 31 december 2018 lag het coördinatorschap bij Sylvia. Per 1 januari 2019 wordt het 

coördinatorschap overgenomen door Marucha van Bebber. 

De leden hebben Sylvia in de bloemetjes gezet en haar óntzettend bedankt voor de manier 

waarop zij de afgelopen tien jaar deze rol met alle egards heeft uitgevoerd. 

 

Tot slot  

Kring Tilburg I kijkt weer met plezier en voldoening terug op het jaar 2018. Wij hebben 

een hechte groep, de sfeer is prima en de inbreng van de leden is uitstekend. Na iedere 

bijeenkomst gaan wij met een goed gevoel en geïnspireerd naar huis. 

 

Kringcoördinator NOLOC Kwaliteitskring Tilburg I  

Sylvia Borghols  

Corsendonk Consult en Coaching 

T: +31 6 22906908 

E: corsendonkcoaching@gmail.com  
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