
 
Jaarverslag 2018 NOLOC Kwaliteitskring Hoogeveen.  
 
 
Algemeen:  

De NOLOC Kwaliteitskring Hoogeveen bestond op 1 januari uit 10 leden.  
In 2018 zijn we 7 keer bij elkaar gekomen. 
 
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:  
(per 31-12-2018)  
- 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 2019 aan een teambuildingsactiviteit of het 
inhuren van een spreker.   

 
 
Activiteiten: 
 

15 januari 2018  
Verwelkoming nieuwe deelnemer aan de kring: Caroelien Prins.  
We inventariseren interessante thema’s om het jaar mee te vullen en leggen de 
plannen voor het jaar vast.  
Ingebrachte vraag rondom de Participatiewet besproken. 
 
 

  



5 maart 2018  
Na wat korte persoonlijke punten te bespreken staat de rest van de avond in het 
teken van de privacywetgeving. Esther vertelt over de stappen die ze mbv het 
Rapasso lesmateriaal heeft doorlopen. 

 
 

23 april 2018  
Na wat verschillende mededelingen en vragen te hebben uitgewisseld, neemt 
Caroelien ons mee in de huidige wereld van LinkedIN. Hoe zoek je? Wat kun je 
cliënten meegeven en adviseren? 

 
 

4 juni 2018  
Deze avond hebben we een uitgebreide ronde langs ieders ervaring gedaan (hoe 
gaat het met je en met je bedrijf?). Daarna hebben we aan de hand van de 
kaartenset ‘Rake Vragen’ 1 deelnemer de gelegenheid gegeven een intervisie 
vraag in te brengen en die volgens de Rake Vragen aanpak te behandelen, onder 
begeleiding van Arthur. 
 
 
9 juli 2018  
In kader van de wet Poort wachter worden de “do en don’ts en ervaringen 
uitgewisseld betreffende het tweede spoor traject. 
Verder wisselen we literatuurtips uit.  
 
 
10 september 2018 
Een avondje onderling uitwisselen over de plannen van het komende half jaar. Zo 
komen een aantal interessante thema’s aan bod als het begeleiding bij 
studiekeuzeadvies en worden tips uitgewisseld over het werken met diverse test 
en andere opties op Nationaleberoepengids.nl. Maar ook een presentatie van het 
Poortwachter Expertisecentrum en het DWSRA traject waar Caroelien aan 
deelneemt komen aan bod. 
 
 
26 november 2018 
Arnold vertelt over de lezing van Cees Zwart die hij heeft bigewoond en geeft ons 
literatuurtips. Caroelien deelt haar ervaring tijdens de webinar Werkgeluk voor 
millennials. 
Vervolgens hebben we een rondje gedaan met de vraag: Welk inzicht heb je 
opgedaan afgelopen jaar die je ook meeneemt in je eigen (toekomstige) 
trajecten? 
We leggen data voor 2019 vast. 

   
 

 
Esther Esselbrugge 
Kringcoördinator Noloc Kwaliteitskring Hoogeveen 


