
 
Jaarverslag 2020 NOLOC Kwaliteitskring Hoogeveen.  
 
 
Algemeen:  

De NOLOC Kwaliteitskring Hoogeveen bestond op 1 januari uit 10 leden.  
In 2020 zijn we 6 keer bij elkaar gekomen, waarvan een aantal online en een 
aantal fysiek. 
 
De bijeenkomsten hebben meestal dezelfde structuur: 

 
• Vaststellen van de notulen van de vorige bijeenkomst.  
• Rondje belevingen, waarin we – vertrouwelijk dus zonder het maken van 

notulen – doorspreken waar we vanuit onze eigen trajecten mee te maken 
krijgen aan ontwikkelingen en uitdagingen. Doel van dit agendapunt is het 
verdiepen van de kennismaking onderling en het vergroten van onze kennis. 

• Of/en: een presentatie over een relevant onderwerp, voorbereid en 
gepresenteerd door één van de leden, óf: intervisie.  

 
Het voorzitterschap en notuleren rouleert per keer.  
 
 

De leden van de NOLOC kwaliteitskring Hoogeveen:  
- Arnold Heijblom  
- Johan Kok  
- Tineke Vasbinder  
- Hennie van Veen 
- Ronald Millekamp 
- Arthur van Vliet  
- Esther Esselbrugge 
- Miranda van der Molen  
- Caroelien Prins 
- Maruscha Snoeijing 

 
 
Locatie en Financiën:  

De bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op een vaste locatie (eigen kantoor 
van Jobsense) van 19.30  – 22.00 uur en zijn met gesloten beurs gehouden. We 
betalen Jobsense een vaste onkostenvergoeding van € 20,- per bijeenkomst. Het 
resterende bedrag besteden we in 2020 aan een teambuildingsactiviteit of het 
inhuren van een spreker.   

 
 
Activiteiten: 
 

27 januari 2020 
Fysiek in Hoogeveen. 
Een van de leden had een thema voorbereid waar we over gesproken hebben: 
de vraag “Zijn loopbaan-APK’s een voorbode van datagedreven 
loopbaanbegeleiding” naar aanleiding van een opinie/discussiestuk uit 
Loopbaanvisie van oktober 2019. Aanvullend zijn een aantal andere elementen uit 
dit stuk besproken waaronder loopbaanskills. Het aartikel ‘Missie en Visie van 
House of Skills’ van Jouke Post is hier ook in meegenomen. 
 



20 april 2020  
Online. 
Corona en hoe gaan we er mee om was het hoofdthema van onze gesprekken op 
deze avond: 

• Hoe gaan we om met de financiële aspecten 
• Hoe gaan we om met de coachgesprekken 

 
 

8 juni 2020  
Online. 
We spraken over een aantal onderwerpen: 

• De NOW regeling 
• Videosolliciteren 
• Opdrachten werving in de toekomst 
• Webinar ‘Wetenschappelijke kijk op loopbanen in de 21ste eeuw’ 

 
 

17 augustus 2020  
Etentje in Hoogeveen.  
Ervaringen uitgewisseld mbt onze bedrijfsvoering in de afgelopen maanden + de 
nieuwe subsidieregeling. 

 
 

28 september 2020  
Fysiek in Hoogeveen. 
Ik heb verslag gedaan van het overleg wat met de kwaliteitscoördinatoren 
plaatsvond. Inspiratie die ik daar heb opgedaan heb ik met de groep gedeeld en 
afgestemd wat we daarvan binnen onze groep mee willen nemen.  
We inventariseren welke thema’s we nog zouden willen bespreken in het 
komende/volgende jaar. 
 
 
9 november 2020  
Fysiek in Hoogeveen. 
Na het gebruikelijke rondje waarin iedereen deelt wat er speelt op dat moment, 
doen we een blok intervisie en ervaren daarmee de Socrates Methode. Tot slot 
wisselen we inspiratie en nieuws uit die we als relevant zien voor elkaar. 

   
 

 
Esther Esselbrugge 
Kringcoördinator Noloc Kwaliteitskring Hoogeveen 


