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Het bestuur heeft in 2019 twee keer vergaderd op 25 maart en 19 oktober. Daarnaast is er frequent
contact via een mailgroep. De voorzitter, Jeroen Mangnus is heel 2019 wegens ziekte verhinderd
geweest. Ivo Dullens heeft hem als voorzitter waargenomen.
Doelstelling
De kring Zuid West heeft in 2019 2 geaccrediteerde bijscholingen georganiseerd voor de regio die
bestaat uit Midden-Brabant, West Brabant en Zeeland en in de loop van 2019 ook delen van de
voormalige kring Rotterdam.
De kring kan nog steeds gebruik maken van de ruimte van SABIC Innovative Plastics te Bergen op Zoom.
Bij deze bijeenkomsten is weer gekozen voor een kleinere ruimte dan de gebruikelijk hoorzaal.
De kring ontvangt jaarlijks subsidie van de NVAB voor haar activiteiten en de kring probeert zoveel
mogelijk sprekers uit eigen geledingen dan wel het eigen netwerk de avonden te laten verzorgen.
Het inschrijfgeld is al na vele jaren hetzelfde te zijn gebleven ongewijzigd gebleven in 2019: 50 euro.
Activiteiten 2019:
In 2019 hebben we de volgende onderwerpen aangeboden:
Februari
Stress en overspannenheid.
Mei
Verslaving
Er was in principe een 3e bijeenkomst gepland in oktober over nachtarbeid, maar daarvoor konden niet
tijdig geschikte sprekers en accreditatie geregeld worden.
Evaluatie 2019
De aansluiting van leden van de kring Rotterdam vond later plaats dan gehoopt, maar toen dat in april
2019 gerealiseerd was, merkten we dit maar zeer beperkt aan de feitelijke opkomst bij de bijeenkomst in
mei 2019; 24 deelnemers.
De evaluaties van de bijeenkomsten waren zeer positief, met name de laatste bijeenkomst in november
werd als goed/uitstekend beoordeeld.
Voorlopig Programma 2020
In 2020 staan de onderwerpen Toxicologie, Richtlijn zwangerschap en duurzame inzetbaarheid bij SABIC
op het programma voor zover dit haalbaar blijkt i.v.m. COVID19.

