
 
Jaarverslag 2019 NOLOC Kwaliteitskring Hoogeveen.  
 
 
Algemeen:  

De NOLOC Kwaliteitskring Hoogeveen bestond op 1 januari uit 10 leden.  
In 2019 zijn we 8 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:  
- 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: 
 

21 januari 2019  
 
We inventariseren interessante thema’s om het jaar mee te vullen en leggen de 
plannen voor het jaar vast.  
Ingebrachte vragen / signalen die we hebben besproken gingen over: 

• Ontwikkeladvies 45+  
• Snel vollopen Noloc workshops 
• Eigen ontwikkeling in het komende jaar 



12 maart 2019  
Na wat korte persoonlijke punten te bespreken staat de rest van de avond in het 
teken van de workshops Loopbaanangst die een aantal van ons hebben 
bijgewoond.  

 
 

15 april 2019  
Na wat korte persoonlijke punten te bespreken staat de rest van de avond in het 
teken van het thema Personal Branding van binnenuit. Caroelien heeft een 
training hierover gevolgd en deelt haar inzichten met ons.  

 
 

3 juni 2019  
Esther deelt enkele inzichten uit de opleiding Psych-K die zij heeft gevolgd.  
Arnold vertelt over de lezing die hij bijwoonde rondom het thema Rouw. 
Arthur laat een waaier met thema’s/situaties zien die mooie inzichten losmaken bij 
team- of organisatie trajecten. 
 
 
8 juli 2019  
De hele avond staat in het teken van intervisie. Twee van ons hebben een casus 
ingebracht. Via het waarderend roddelen hebben we ons licht op die cases 
geschenen. 
 
 
9 september 2019 
Ingebrachte vragen / signalen die we hebben besproken gingen over: 

• Ontwikkeladvies 45+ > training voor leidinggevende wordt nog weinig 
ingezet 

• Het thema Ongelijkheid > tussen mannen en vrouwen, hoger en lager 
geschoolden etc. Hoe maak je patronen helder die belemmeren? 

 
28 oktober 2019 
Ingebrachte vragen / signalen die we hebben besproken gingen over: 

• Klanttevredenheidsonderzoek (verplicht door UWV) 
• Thema Vrouw en loopbaan (door Miranda begeleid) 

 
 
25 november 2019 
Plan voor de eerste avond in 2020 gemaakt. 
Intervisie (twee cases besproken) rondom thema eigenaarschap en positie 
innemen to de klant 

   
 

 
Esther Esselbrugge 
Kringcoördinator Noloc Kwaliteitskring Hoogeveen 


