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JAARVERSLAG 2021 

NOLOC KWALITEITSKRING TILBURG I 

 

Leden 2021:  

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 

online samengekomen, hebben wij 1 wandelworkshop gevolgd en 3 bijeenkomsten op 

locatie gehouden. 

 

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 dinsdag 19 januari 2021 

Deze online bijeenkomst had als thema: ‘bijpraten en vaststellen agenda 2021’.  

We hebben via het financieel overzicht en het jaarverslag teruggeblikt op 2020 en 
een mooie agenda voor 2021 vastgesteld. Verder is het initiatief tot een aparte 

intervisiegroep ingebracht en is een afspraak in klein gezelschap gemaakt voor 
kennisdeling online faciliteren via Zoom.   

    

Bijeenkomst dinsdag 9 maart 2021 

Deze onlline bijeenkomst had als thema: ‘Loopbaanangst’ en werd  

verzorgd door Maria van Lith. Zij nam ons via haar presentatie en opdrachten mee  
in het thema en gaf handreikingen in herkenning en aanpak bij cliënten met  

loopbaanangst.  
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Bijeenkomst donderdag 20 april 2021 
Deze online bijeenkomst had als thema ‘Activiteiten, vragen en tips’ en werd 

geleid door Cindy de Kok. We hebben elkaar online ontmoet en in 2 subgroepen 
besproken waar ieder mee bezig is. Per persoon was ruimte een vraag in te 

brengen waarin meegedacht werd en tips zijn gegeven.  

Hieruit is het initiatief naar voren gekomen een separate kennisdeel/intervisie 
bijeenkomst te beleggen voor leden die zich met L&D bezighouden. 

  

Bijeenkomst dinsdag 15 juni 2021 
Tijdens deze bijeenkomst heeft Karin een workshop verzorgd in het thema ‘Stevig 

communiceren’. Hierbij heeft Karin ons meegenomen in de Roos van Leary, zowel 
theoretisch als aan de hand van een praktijksituatie van een van ons. Daarnaast 

zijn de onderwerpen ‘Assertiviteit’ en ‘Aanspreken op gedrag’ aan bod gekomen. 

De tijd was te kort om het onderwerp ‘Win-win Onderhandelen’ voldoende 
aandacht te geven. Dit onderwerp is later in het jaar alsnog verdiept. 

 
Bijeenkomst vrijdag 1 oktober  

Deze middagbijeenkomst had 2 thema’s: Wandelcoaching en het thema  

‘Win-win Onderhandelen’. 
Kristel heeft via haar netwerk Marian van Riel bereid gevonden een workshop  

wandelcoaching voor ons te verzorgen. Vervolgens hebben wij bijgepraat over  
ontwikkelingen. Aansluitend heeft Karin de methode ‘Win-win Onderhandelen’ aan  

ons uitgelegd en aan de hand van een voorbeeld verdiept. 

 
Ons jaarlijkse diner is niet doorgegaan door vele afmeldingen. 

 

Bijeenkomst donderdag 26 november 2021 

Tijdens deze laatste bijeenkomst van 2021 hebben wij ons onder leiding van 

Sylvia Borghols verdiept in het thema ‘Ontwikkelingen in het loopbaanvak’. 

Paul Vissers had het theoretische deel aangeleverd bij de voorbereidingen. Getipt 

wordt o.a. op de ontwikkeling naar skills gericht werken.  

 

Financiën 
In 2021 is de Kring ruim binnen het budget gebleven. De uitgaven bestonden afgelopen 

jaar uit een vergoeding voor de wandelcoachworkshop en kosten voor attenties in 
bijzondere situatie van enkele van onze leden. 

 

Vooruitblik 2022:  
Drie leden hebben om persoonlijke redenen aangegeven te stoppen met de 

kwaliteitskring. De Noloc Kwaliteitskring gaat 2022 in met 11 leden en kijkt uit naar een 
nieuw interessant, boeiend en inspirerend jaar.  

 

Tot slot  

Kring Tilburg I kijkt weer met plezier en voldoening terug op het jaar 2021. Wij hebben 

zowel via de thema’s als via de onderlinge uitwisseling een goede bijdrage aan elkaars 
ontwikkeling gegeven. Er is inbreng en betrokkenheid 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 


