Noloc bijeenkomsten
Noloc organiseert maandelijks verschillende bijeenkomsten die naar inzicht van de
programmacommissie een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de vereniging en
de belangen van de leden. In de agenda vind je een overzicht van de reeds geplande
activiteiten. Deze zijn voor leden kosteloos.
Let op: inschrijven kan alleen wanneer je bent ingelogd.
Introducés
Niet-leden worden van harte uitgenodigd eenmalig kosteloos deel te nemen aan een
bijeenkomst in hun regio.
Zij kunnen via een mail met contactgegevens aan het secretariaat hun interesse voor
deelname aan een bijeenkomst kenbaar maken.
Soorten bijeenkomsten
Een korte omschrijving van de verschillende bijeenkomsten.
Meer informatie vind je in de pagina van de bijeenkomst zelf.
Informatiebijeenkomsten
Een aantal keer per jaar wordt er een informatiebijeenkomst gehouden. Deze middag
staat in het teken van informatie uitwisselen, netwerken en ontmoeten
De inhoud van deze bijeenkomst wordt enerzijds bepaald door de vragen van leden en
anderzijds door de informatie waardoor leden van het nieuws binnen de vereniging op de
hoogte worden gesteld.
Voorlichtingsbijeenkomst certificering
Deze bijeenkomst wordt een aantal keer per jaar georganiseerd en is interessant voor
alle Noloc leden die zich verder willen professionaliseren en daarbij voor de keuze staan:
registreren via Noloc of certificeren via het CMI.
Het doel van deze bijeenkomst is jou als lid te informeren welke mogelijkheden jij hebt
en wat in jouw situatie slim is om te doen.
Pilot- en regiobijeenkomsten
De programmacommissie stelt vast welke onderwerpen in een komend jaar aan bod
komen. Als de 'pilot' goed wordt ontvangen, zal de bijeenkomst in de overige regio's
worden georganiseerd als 'regiobijeenkomst'.
Het standaard programma van deze bijeenkomsten is altijd als volgt (tenzij anders
vermeld in de pagina van de betreffende bijeenkomst zelf).
Ontvangst vanaf 17:30 uur met koffie/thee en broodjes
Begintijd workshop 18:15 uur
Eindtijd bijeenkomst 20:30 uur
(met een korte pauze tussendoor)

