
Jaarverslag 2019 Kwaliteitskring NOLOC 
Regio Zuidoost Brabant 

 
Algemeen: 
De kwaliteitskring Regio Zuidoost Brabant bestaat sinds december 2008. De doelstelling van de kring 
is delen van interessante thema’s en ervaringen. 
 
Leden: 
Ellen van den Wittenboer (coördinator), Paul Oosting, Machiel Kneppers, Camilla Forsman, Nan 
Schriks, Bernadette Kwaks, Miranda Raaijmakers, Mireille Wils, Ellen Rejaan, René Cornelissen.  
 
Frequentie en locatie: 
Ongeveer tweemaandelijks wordt de bijeenkomst op een avond in de week gehouden.  
In 2019 hebben we evenals in andere jaren de bijeenkomst op wisselende avonden gepland, zodat 
andere hobby’s en/of vaste afspraken er niet te veel onder “geleden” hebben. We zijn erg tevreden 
over de locatie Golfbaan Het Woold, Gezandebaan 46, 5725 TN Heusden (Gemeente Asten) waar we 
heel dit jaar wederom met plezier geresideerd hebben. We hebben dit jaar 5 inhoudelijke 
bijeenkomsten gehad. Die van januari was toevallig niet inplanbaar en werd april. Dit jaar hebben we 
drie sprekers uitgenodigd.  
 
Financiën: 
In 2019 zijn er geen huurkosten geweest, wel koffie/thee/drank/horecakosten en wat kosten w.b.t. 
uitnodigen sprekers. Er is dus nog wat over van voorgaande jaren. Zie financieel overzicht 2019.  
 
Overzicht van datum en onderwerpen in 2019 
 
 
Datum Onderwerp Aanwezige leden en afwezige 

leden 
4 april Heusden: Uitnodiging spreker: onderwerp: 

Kernsjamanisme – Soumare (Alwin van Eert)  
Aanw: 9: Ellen W, Paul, 
Bernadette, Ellen R, Miranda, 
Nan, Mireille, René, Camilla. 
Afw: 1: Machiel 

15 mei  Heusden: toelichting pakket met oefeningen die 
Camilla gebruikt 
 

Aanw 9: Ellen W, Paul, 
Bernadette, Miranda, Machiel, 
Nan, Mireille, René, Camilla. 
Afw: Ellen R 

4 juli Heusden: Uitnodiging spreker over 
(loopbaan)coaching en re-integratie bij 
slechthorendheid (Gonny Pepers – Werkpad)  
 

Aanw 8: Miranda, Paul, 
Machiel, Ellen W, Camilla,  
Nan, Mireille, Ellen R. Afw 2: 
Bernadette, René 

16 september Helmond: locatie van Bernadette: Uitnodiging 
spreker: Rouw en Verlies (Verlies in zicht: Yvonne 
Verweel)  

Aanw 6: Paul, Ellen, 
Bernadette, René, Camilla, 
Machiel. Afw 4: Miranda, Nan, 
Ellen R, Mireille 

19 november Heusden: Jobcoaching: spiegelmethode  
 

Aanw 10: iedereen 

 
Conclusie: 
De kwaliteitskring bestaat nu ruim 11 jaar. De opkomst is goed geweest, m.u.v. de bijeenkomst van 16 
september. We hebben nu 10 leden. We blijven op zoek naar nieuwe leden. In januari 2020 zijn er 3 
coaches die interesse hebben getoond en aanwezig zullen zijn bij onze nieuwjaarsborrel op 14 januari 
2020. We kiezen en bepalen dan wie de onderwerpen voor hun rekening gaan nemen. Het kiezen van 
de onderwerpen gaat zoals altijd nog steeds informeel en we zien dat het sparren en uitwisselen van 
kennis en ervaring interessant gevonden wordt. We willen aankomend jaar wel een intervisie-
bijeenkomst inplannen. De organisatie van de avonden wordt steeds door wisselende leden 
georganiseerd, zodat iedereen aan bod komt. We prikken de data middels datumprikker aan het einde 
van het lopende jaar. Dit is inmiddels voor 2020 bepaald.  


