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Kwaliteitskring ZEELAND 

Jaarverslag 2020 

Algemeen 

De Kwaliteitskring Zeeland bestaat sinds 1 januari 2012. Het doel van de kring is 

deskundigheidsbevordering door het uitwisselen van ervaring en het delen van kennis door leden 

van NOLOC. De kring komt om de maand bij elkaar, met uitzondering van de maanden juli en 

augustus. Het coördinatorschap rouleert om het jaar onder de leden. Tijdens dit verslagjaar 2020 was 

het coördinatorschap per taak verdeeld onder de leden: opstellen agenda en uitnodigingen: Karin de 

Rijke, bewaken financiën en mededelingen Noloc Corine Groenendijk, opstellen jaarverslag Margot 

Geijs. 

Leden 

De kring kent per 31 december 2020 11 leden: 

1. Hennie Bos – Lentewerk 

2. Sandra Braam – Mobiliteitsbureau West Brabant 

3. Margot Geijs – MGLC  

4. Sanne Goedbloed – DRV Accountants 

5. Corine Groenendijk – Groenendijk Coaching 

6. Dick Groot Koerkamp - CINOP 

7. Marjolein van Kempen - Confidée 

8. Monique Martens – Coacheffect  

9. Liset Remijn – E&L training en Coaching 

10. Karin de Rijke – Randstad Risesmart 

11. Anezka van deWeg -  Anezka – Gort Coaching 

We hebben afscheid genomen van Maria Verkooyen die grotendeels met pensioen gaat, en van  

Bernadet Bos, die haar droom in een ander deel van het land gaat waarmaken. Beiden dank voor de 

inbreng in onze kring en het allerbeste gewenst! 

Bijeenkomsten 

Vanwege de corona maatregelen hebben de bijeenkomsten vanaf maart 2020 digitaal 

plaatsgevonden. Met dank aan Karin en Anezka voor de digitale organisatie.  
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De bijeenkomsten kennen een vaste agenda: welkomstwoord, mededelingen en ontwikkelingen 

vanuit de leden, thema van die bijeenkomst, indien van toepassing mededelingen vanuit NOLOC 

(coördinator) en rondvraag en afsluiting. Het voorzitterschap en het maken van de notulen rouleert 

onder de leden. De coördinator is normaliter verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda, de 

uitnodiging, het bewaken van de financiën en opstellen van het jaarverslag, maar deze taken zijn 

zoals hierboven vermeld verdeeld onder een aantal leden. 

Bijeenkomsten en onderwerpen in het jaar 2020 

Februari:  

Thema: “Arbeidsrecht”. Daniel Doolaege gaf een presentatie over de ontwikkelingen in het 

arbeidsrecht. Aan bod kwamen o.a. ontslag op staande voet, WAB, cumulatiegrond, de 

transitievergoeding en ketenregeling. 

April: 

Thema: “Exposure van de Kring”. Dit was de eerste online bijeenkomst, dus even wennen voor 

allemaal. Veel informatie en ervaringen uitgewisseld m.b.t. “corona-proof” begeleiden. De exposure 

in de Week van de Loopbaan, Week van de Werkstress en Meester in je Werkweek werd besproken 

en ook hoe we omgaan met al dan niet vergoeding vragen voor “exposure”diensten. 

Mei: 

Thema: “Arbeidsmarkt”. De Corona-maatregelen hebben invloed op de arbeidsmarkt. Dick geeft een 

toelichting wat de gevolgen zijn voor de korte termijn. Op lange termijn kan geen uitspraak over 

worden gedaan. Ook aandacht besteed aan hoe wij als loopbaanadviseurs nu invulling geven aan de 

begeleiding. 

September:  

Thema:  “Focus”. Mark Tigchelaar heeft een digitale interactieve workshop gegeven over hoe je meer 

focus kunt krijgen, wat de gevolgen van de corona-maatregelen en thuiswerken zijn op focus en 

heeft onze vragen hierover beantwoord. 

November:  

Thema: “Regio in Beeld”. Dick geeft een toelichting op de arbeidsmarktontwikkelingen in Zeeland in 

het algemeen en als gevolg van Corona in het bijzonder. 

December:  

Thema: “weerstand”. Anezka neemt ons mee in haar presentatie “weerstand als sleutel van 

verandering” waarbij ze inzichtelijk heeft gemaakt wat de positieve aspecten van weerstand zijn en 

hoe je dat kunt inzetten. Daarnaast hebben we de thema’s voor 2021 besproken en vastgesteld. 

Het jaar kon nu niet worden afgesloten met het etentje. Maar we gaan er vanuit dat we dat in 2021 

kunnen goedmaken. 

We kijken terug op een veelbewogen jaar, waarin sommigen van ons ook privé het nodige hebben 

meegemaakt, maar waarin we met de kring weer veel waardevolle zaken met elkaar, zowel zakelijk 

als privé hebben gedeeld. 
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Financiën 

 

    
Kosten 2020   Baten 2020   

    Saldo 01-01-2020 € 276.31 

09/2/2020 Presentje 
gastsprekers € 12.49     

   04/03/2020 Jaarlijksebijdrage Noloc  € 250.00 

29/05/2020 Bloemetje Liset 
Remijn i.v.m. ziekte 

€ 27.25 
    

08/12/2020 Bloemetje 
afscheid Maria Verkooijen 

€ 33.50 
  

Totale uitgaven:     € 73.24  Totaal inkomsten:  € 523.31 

  Saldo 31-12-2020 € 453.07 
 

Namens Noloc Kwaliteitskring Zeeland opgesteld door Corinne Groenendijk en Margot Geijs 

Dirksland en Heinkenszand, Februari  2021 


