
Jaarverslag 2020 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.  
We hebben dit jaar 5 nieuwe leden mogen welkom heten! Geweldig  . Annemarie van Hoof, 
Annemiek Bolwijn bij aanvang van het jaar en Wendie den Doop, Gonny Pepers en Danielle Bax zijn 
later in het jaar aangesloten en daarmee is onze kwaliteitskring gegroeid naar maar liefst 15 leden! 
 
Frequentie en locatie: 
Dit jaar is een heel ander jaar. Met z’n hebben we om moeten schakelen naar digitaal. Vanaf maart 
2020 hebben we de omschakeling gemaakt. De life afspraak van maart is toen verzet naar een 
digitale afspraak in mei. Hierna hebben alle afspraken digitaal plaatsgevonden. We hopen dat we in 
2021 weer snel naar onze mooie plek kunnen gaan (Golfbaan Het Woold – Asten/Heusden). We 
hebben dit jaar 4 inhoudelijke bijeenkomsten gehad en in januari een informele bijeenkomst om een 
aantal nieuwe leden te verwelkomen tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst.  
 
Financiën: 
In 2020 zijn er geen huurkosten geweest, wel koffie/thee/drank/horecakosten tijdens onze eerste 
bijeenkomst. Er is dus nog wat over van voorgaande jaren. Zie financieel overzicht 2020.  
 
Overzicht van datum en onderwerpen in 2020 
 
 
Datum Onderwerp Aanwezige leden en afwezige 

leden 
14 januari Nieuwjaarsbijeenkomst: Miranda heeft dit samen 

met Ellen voor haar rekening genomen om dit te 
organiseren  

Aanw: 12: Ellen W, Paul, 
Bernadette, Ellen R, Miranda, 
Nan, Mireille, René, Camilla, 
Machiel, Annemarie, Annemiek  

19 mei  Online: Miranda heeft een presentatie gegeven 
over E-coaching 
 

Aanw 11: Ellen W, Paul, 
Bernadette, Miranda, Machiel, 
Nan, Mireille, Camilla, Gonny, 
Machiel, Annemarie. Afw 2: 
René, Ellen R 

07 oktober Online: Werkenergieanalyse: Annemiek / Ellen  
 

Aanw 12: Danielle, Gonny, 
Miranda, Paul, Machiel, Ellen 
W, Camilla,  Wendie, Mireille, 
Paul, Bernadette, Annemarie. 
Afw.3: Ellen R, Nan, René 

10 november Online: ervaringen en tips delen omtrent 
Ontwikkeladvies NL leert door  

Aanw 7: Ellen W, Bernadette,  
Camilla, Machiel, Nan, 
Miranda, Gonny. Afw 8: René, 
Paul, Mireille, Ellen R, Wendy, 
Danielle, Annemarie 

3 december Online: Machiel heeft een presentatie gegeven 
over Groepsdynamica 
 

Aanw 8: Ellen W, Bernadette, 
Machiel, Mireille, Miranda, Ellen 
R, Danielle, Nan 
Afw 7: René, Paul, Annemiek, 
Wendie, Annemarie, Gonny, 
Camilla 

 
 



 
Conclusie: 
De kwaliteitskring bestaat nu ruim 12 jaar, dat wordt over een half jaar ons 12.5 jarig jubileum vieren 
 . We hebben nu 15 leden. Het was een wat ander jaar voor iedereen, maar we hebben daar als 
groep leuk en flexibel op in kunnen spelen. Langzaamaan wennen we ‘met z’n allen’ aan het ‘nieuwe 
normaal’, wat ik persoonlijk overigens hoop dat dat niet zo blijft en dat we ook weer veel life kunnen 
gaan doen. Tijdens onze laatste bijeenkomst hebben we reeds onderwerpen bepaald voor het nieuwe 
jaar. De eerste bijeenkomst zal gaan over de nieuwe manier van (her)certificeren en wat de 
consequenties zullen zijn voor de kwaliteitskring (Paul, Ellen, Bernadette). Hopelijk kan het 
bedrijfsbezoek bij Ergon dit jaar wel doorgaan (plannen we in november). In de 3e bijeenkomst (rond 
september) zullen Danielle en Machiel het onderwerp systemisch werken met ons delen. Gonny zal 
iets over tinnitus gaan vertellen en er zal een intervisie – bijeenkomst gepland worden. Daarmee zijn 
we dit jaar pro-actief in het bepalen van onze onderwerpen. We prikken de data nog middels 
datumprikker aan het einde van het lopende jaar. Dit moet voor 2021 nog bepaald worden.  
 
(en even voor onszelf:  
We hebben van 2020 nog een aantal onderwerpen staan die nog steeds een andere keer kunnen: 
ACT; Rouw; Kleuren in loopbaancoaching; IEMT bij vluchtelingen en loopbaanangst) 


