
 
 Jaarverslag kwaliteitskring voor speciale doelgroep, Noord Nederland.  
 
Onze kwaliteitskring richt zich in het bijzonder op de doelgroep van mensen met een 
arbeidshandicap. In 2019 hebben we 4 bijeenkomsten gehad. Een geplande bijeenkomst kon helaas 
door teveel afwezigen als gevolg van ziekte niet doorgaan.  
De bijeenkomsten ervaren de deelnemers als kwalitatief hoog. Er wordt tijdens de bijeenkomsten 
gestart met een rondje. Vervolgens wordt er inhoudelijk gewerkt aan het delen van kennis en kunde. 
Indien gewenst wordt er een ingebrachte casus besproken. Tevens wordt gereflecteerd op de eigen 
loopbaanontwikkelingen van de deelnemers. Aan het einde van dit jaar heeft een van onze 
deelnemers voor ons helaas besloten haar lidmaatschap bij de Noloc op te zeggen. Zij heeft wel nog 
de laatste bijeenkomsten verzorgd in de vorm van een presentatie en delen van kennis en kunde. Een 
andere deelnemer kon na zwangerschapsverlof gelukkig weer aansluiten bij de laatste bijeenkomst. 
Gedurende het jaar is onze Kring versterkt met een nieuwe deelnemer.  
We komen bijeen op verschillende locaties waar we werken of wonen. Tijdstip van de bijeenkomsten 
is op donderdag in de namiddag.  
 
Samenvatting van de bijeenkomsten:  
 
21 maart 

Aanwezig: Durkje, Joke, Anne, Hester, Audrey, Jetty Minnema (nieuwe deelnemer), Simone, 
(Amarins nog met zwangerschap verlof) 
Inhoudelijke besproken onderwerpen deze bijeenkomst waren wijzigingen in de Participatiewet en 
voorlichting over karakterstructuren.  
 
23 mei 
Aanwezig: Joke, Durkje, Simone, Audrey, Anne, Jetty, (Amarins nog met verlof)  
Inhoudelijke presentatie en ervaringsgerichte training vanuit DogYourMind door Anne. Over Gehoor 
& Arbeid en loopbaancoaching met hond als co-trainer.  
 
19 september 

Aanwezig: Joke, Anne, Simone, Jetty, Antoinette, Audrey, Durkje, (Amarins nog met verlof) 
Themabijeenkomst Burn-out verzorgd door Audrey vanuit haar bedrijf Bureau Grootswerk.  
 
21 november 
Aanwezig; Amarins, Hester, Anne, Simone, Antoinette, Audrey, Durkje en Anne 
Bij haar laatste bijeenkomst heeft Antoinette ons getrakteerd op en geïnspireerd door een 
presentatie vanuit haar bedrijf over het thema Werkgeluk.   
De Kring data voor 2020 zijn vastgelegd. Tijdens de eerste bijeenkomst in januari zullen wij de 
thema’s voor 2020 gaan bespreken.  
Joke de Jong heeft de coördinatie overgedragen aan Anne Dubois.  
 
Anne Dubois 

Coördinatie kwaliteitskring. Speciale Doelgroep, Noord-Nederland 
5 februari 2020 
 


