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Jaarverslag 2019 Kwaliteitskring Breda 

Algemeen    

De Kwaliteitskring Breda bestaat sinds 26 maart 2015. Het doel van deze kring is het uitwisselen van 

ervaring en het delen van kennis voor leden van het Noloc in de regio Breda. Hierdoor wordt o.a. 

deskundigheid bevorderd zowel vakinhoudelijk als reflectie op eigen handelen. 

Leden 

De kring bestond in 2019 uit 10 leden:  Angelique Nijssen, Bernadette Hammenga, Caroline van 

Gelder , Désirée Huibers, Els Stalpers, Lisanne Bolderheij, Marjan Sprengers, Marloes Verheijen, 

Moniek Romme, Tessy Stijns. 

In december 2019 is door de leden besloten om in 2020 twee nieuwe leden toe te laten zodat het 
aantal op 12 personen komt. Er staan 3 mensen op de wachtlijst die hiervoor benaderd worden door 
de kringcoördinator Moniek Romme.  
 

Financieel 

Alle leden dragen €20,00 per jaar bij, zodat  - samen met het budget van €250.00 dat door NOLOC 

wordt bijgedragen – er voldoende geld is om de diverse uitgaven te kunnen bekostigen.  We zouden 

dan ook graag weer het budget van €250,00 ontvangen voor 2020. 

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven: 

Inkomsten en uitgaven Kwaliteitskring Breda 2019       

        

  Debet Credit   

in kas € 446,90     

eigen bijdrage uitje € 227,50     

ontvangst ledengeld 2019 € 200,00     

jaarbijdrage Noloc € 250,00     

        

workshop Loslaatmethode   € 350,00   

kookworkshop   € 527,52   

Huur ruimte 5 x €35   € 175,00   

   € 1.124,40  € 1.052,52  € 71,88 

 

Bijeenkomsten    

De bijeenkomsten kennen een vaste structuur; welkomstwoord, mededelingen en ontwikkelingen 

vanuit kringleden (gevolgde bijeenkomsten en trainingen, literatuur, arbeidsmarkt en netwerken), 

een themabespreking, afronding met een update vanuit Noloc en de rondvraag. De thema’s voor de 
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bijeenkomsten worden per jaar vastgesteld. Het voorzitterschap en het opmaken van de notulen zijn 

roulerende taken. De kringcoördinator is verantwoordelijk voor de financiën (Bernadette is 

penningmeester) en het jaarverslag.   

Onderwerpen per bijeenkomst in 2019: 

31 januari: stil staan, herbezinnen en invulling 2019: door Caroline en Moniek 

Deze bijeenkomst heeft als doel:  

• Herbezinnen op doel, koers en invulling kwaliteitskring 

• Verbinden met elkaar, aanvang elkaar verder leren kennen: vervolg komt in de bijeenkomst 

op 4 april 

Met elkaar is besproken wat een ieder komt halen en brengen en heeft ieder lid zich als het ware 

opnieuw voorgesteld en geïntroduceerd. Er zijn verwachtingen en wensen uitgesproken en alle 10 de 

leden hebben na afloop besloten om zich definitief te verbinden aan het jaar 2019. Het was een 

verbindende en enthousiaste bijeenkomst met veel positieve reacties. 

 

4 april: Actieve workshop Ontmoeten en Verbinden  door Caroline en Moniek 

Een kort deel van de bijeenkomst heeft bestaan uit een definitieve invulling geven aan de 

bijeenkomsten van 2019 en er zijn mededelingen vanuit de Kringbijeenkomst besproken (o.a. 45+ 

project en samenwerking Noloc en CMI). Hierna heef Caroline een korte workshop gegevens waarbij 

op basis van levensloopfasen de eigen en elkaars persoonlijke talenten, valkuilen en rode draad met 

elkaar besproken zijn. Er werd in kleine groepjes gewerkt waardoor we elkaar meer persoonlijk 

leerden kennen en de onderlinge verbinding verder versterkt werd. Het was zoals de leden 

aangaven: “Top om te doen, soms emotioneel en confronterend. Tevens een mooie en bruikbare 

werkmethode en ook het gedicht vooraf was zeer passend’.  

20 juni: Intervisie door Lisanne en Desiréé 
Lisanne en Desirée hebben deze avond voorbereid en begeleid met als doel om met deze kring 

onderlinge intervisie te ervaren. Ter voorbereiding voor deze avond werd gevraagd aan iedereen om 

een casus mee te nemen om in te brengen. Dit mocht zowel een casus met een vraag-

probleemstelling zijn óf juist met een succeservaring. Er is  gestart met een casus van een lid dmv de 

Roddelmethode. In deze methode neemt de inbrenger gedurende 15 minuten plaats buiten de 

groep, zodat de rest van de groep zich ‘vrijer voelt’ om over haar te praten (in derde persoon). De 

inbrenger kan tijdens de roddeldiscussie opschrijven wat haar het meest treft en verrast. De 

betrokkene vond deze vorm van intervisie verrassend en het bracht haar tot nieuwe inzichten.  

Hierna is er een casus van een ander lid besproken met behulp van de methode ‘Leren van 

successen’. Met de groep wordt in diverse stappen achterhaald wat de onderliggende succesfactoren 

zijn van de casus en daarbij de initiatieven, kwaliteiten, sterktes en acties van de inbrenger. Een 

mooie positieve manier om intervisie met elkaar te hebben. De betrokkene vond deze vorm prettig 

het  bracht meer inzicht en bevestiging van wat heel goed gaat.  

 

19 september: Sedona Methode door Margot Rijswijk van reflect-lci 

De bijeenkomst van de kwaliteitskring Breda op 19 september 2019 bestond deze keer uit een 

middag – en avonddeel. Hierbij werd de middag ingevuld met een workshop over de Sedona 

methode, een kennismaking met een krachtige en eenvoudige methode in loslaten, uitgevoerd door 

Margot van Rijswijk. Het bijzondere ervan is dat deze methode zowel voor coaches, therapeuten als 

cliënten zelf relatief eenvoudig is uit te voeren. 
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Het avonddeel is ingevuld met een kookworkshop waarbij we – naast het culinaire aspect – eens op 

een andere manier met elkaar in contact zijn.  

 
31 oktober: Begeleiden van Jongeren en 45 plussers/ ouderen  

Deze bijeenkomst was weer een geslaagde avond, die uit 2 onderwerpen bestond vanuit ervaring van 

het werken met verschillende doelgroepen door de leden zelf. 

Het onderwerp jongeren & pubers behandelde de volgende onderwerpen, Het puberbrein, 

Begeleiding  jongeren & pubers en Jongeren en studiekeuze. Ook werd er gediscussieerd aan de hand 

van stellingen en zijn er twee boeken zijn vervolgens besproken: Mindset van Carol S. Dweck en 

Puberbrein binnenstebuiten. Het onderwerp werd afgesloten met tips voor de begeleiding 

Het onderwerp ouderen behandelde de volgende onderwerpen, prikkelende stellingen over de 

doelgroep, Ontwikkelingen arbeidsmarkt en uitwisseling van Ervaringen van de 45+ ontwikkeladvies 

trajecten. Verder werd er stil gestaan bij kansberoepen en welke branches qua arbeid groeiende zijn.  

 
Het loopbaancollectief kent geen vervolgactiviteiten meer en is beëindigd in 2019. 

In de eerste bijeenkomst op 9 januari 2020 zal geïnventariseerd worden bij de leden of intervisie een 

onderdeel wordt in het jaarprogramma (bijvoorbeeld 1 of 2 bijeenkomsten per jaar) of dat er 

mogelijk een aparte intervisiegroep wordt opgezet. 

 

Data voor 2020 zijn:  
9 januari, 5 maart, 14 mei, 3 september (middag en avond), 12 november 

 

 


