
 
 Jaarverslag kwaliteitskring voor speciale doelgroep, Noord Nederland.  
 
Onze kwaliteitskring richt zich in het bijzonder op de doelgroep van mensen met een 
arbeidshandicap. In 2020 hebben we net als de meeste kringen, vermoed ik, behoorlijk last gehad 
van de corona maatregelen. Fysieke bijeenkomsten zijn er vanaf maart niet meer geweest.  
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. 
Een collega bereidt een onderwerp voor.  Indien gewenst wordt er nog een ingebrachte casus 
besproken. Tevens wordt gereflecteerd op de eigen loopbaanontwikkelingen van de deelnemers. Dit 
jaar heeft ook de verandering in certificering en de bijzondere regelingen in het kader van de corona 
maatregelen op de agenda gestaan. Aan het einde van dit jaar hebben twee van onze deelnemers 
voor ons helaas besloten hun lidmaatschap bij de Noloc op te zeggen. Gedurende het jaar zou onze 
Kring kennis maken met een mogelijke nieuwe deelnemer. Door de maatregelen is dit tot op heden 
nog niet gelukt.  
In een normaal jaar, komen we bijeen op verschillende locaties waar we werken of wonen. Tijdstip 
van de bijeenkomsten is op donderdag in de namiddag.  Een keer per jaar proberen we een 
verdiepend thema te kiezen waarbij wij externe deskundigen voor uitnodigen. Het afgelopen jaar zou 
dit onderwerp Virtual Reality zijn. Helaas is het door corona niet gelukt dit te realiseren en wordt dit 
naar volgend jaar doorgeschoven.  
Als gevolg van corona hebben er minder bijeenkomsten plaats kunnen vinden. Inhoudelijke vragen 
en tips en trucs hebben wij onderling via app contact uitgewisseld. Het appcontact was dus 
beduidend frequenter en meer inhoudelijk dan eerdere jaren.  
 
Samenvatting van de bijeenkomsten:  
 
17 januari 

Aanwezig: Durkje, Joke, Anne, Hester, Audrey, Jetty Minnema , Simone, Amarins  
Etentje met elkaar waarbij wij samen besproken hebben aan welke onderwerpen we op welke plek 
aandacht gaan besteden en wie wat voorbereid hierin. Taken en rollen verdeeld. Tevens terug-en 
vooruit geblikt op ieders persoonlijke ontwikkeling en werk.  
 
9 april via videobellen 
Aanwezig: Joke, Anne, Hester, Jetty en Simone. (Durkje en Audrey verhinderd). 
De eerste online vergadering in verband met de maatregelen. Inventarisatie hoe het met ieder gaat 
en hoe ieder zijn werk wel/niet kan doen onder de maatregelen. Wat is ieders ervaring?  
Keuze bepaald voor de verdiepingsbijeenkomst en taken daarvoor verdeeld.  
Drie leden hadden zich recent verdiept in testsystemen. Ervaringen uitgewisseld en vragen gesteld.  
 
18 juni bijeenkomst via videobellen 
Aanwezig: Joke (voorzitter), Amarins, Hester, Audrey, Simone (tot 9.30 uur), Jetty (notulen). Anne 

(met vakantie), Durkje (afwezig met kennisgeving). Anne en Durkje hebben vooraf input gegeven 
inhoudelijk voor de bijeenkomst.  
Terugkoppeling op speciale thema Virtual Reality, wat zijn mogelijkheden voor invulling.  
Hoe vaart ieder binnen corona tijd. Wat gaat goed, wat is ieders ervaring, wat kun je ontwikkelen, wat 
heb je nodig, hoe gaat het me je? Hoe ontwikkel je veerkracht in deze periode en hoe werk je hieraan 
met je klanten/deelnemers?  
 
17 september 
Dit zou weer de eerste fysieke bijeenkomst zijn op een locatie. Helaas kon deze op het laatste 
moment geen doorgang vinden door een combinatie van overvolle agenda’s, collega’s met fysieke 
verkoudheids- en griepklachten waardoor een fysieke bijeenkomst onverantwoord bleek.  



 
19 november bijeenkomst via videobellen 
Aanwezig: Jetty Minnema, Simone Hofman (voorzitter), Anne Dubois, Joke de Jong, Hester Roosjen, 

Durkje Zwart en Audrey van der Galiën (notulist). Amarins afwezig met kennisgeving.  

Samenvoeging Noloc en CMI. Wel en wee in corona tijd. Ervaring met speciale regelingen als gevolg 

van corona. Gevolgde online Noloc workshops en webinars. Ontwikkelingen bij ieder. Planning voor 

2021. Twee collega’s geven aan dat zij stoppen met hun Noloc lidmaatschap. De eerste bijeenkomst 

in januari hopen wij elkaar nog een keer fysiek te kunnen zien en dan zullen we afscheid nemen en 

bespreken hoe we onze kring weer kunnen uitbreiden.  
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