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Verslag bijeenkomsten 

1. 16-11-2017, organisatoren: Henriëtte en Liek 
Oprichtingsvergadering. Alle CV’s zijn verzameld in de map. Afspraken over bijeenkomsten 
gemaakt, voorwaarden en verwachtingen besproken en iedereen heeft zich voorgesteld.  
Ook het halen en brengen-principe is besproken. Iedereen is enthousiast en sluit zich aan. 
We hebben de intentie om dwarsverbanden met de andere Twentse Kwaliteitskring aan te 
gaan en uit te wisselen. Ook willen we voorstellen om samen regiobijeenkomsten 
teorganiseren. Het is vanuit Twente minimaal een uur reizen om elders bijeenkomsten bij 
te wonen. Voor velen te ver, te kostbaar of te belastend qua tijd. 
 

2. 11-01-2018, organisatie en gespreksleiding: Liek, inleider: René Bussink 
Liek introduceert de ‘Talking stick’. Op haar verzoek ook een wijziging van de agenda. Eerst 
aan de slag met het onderwerp van de inleider. Daarna pas bijpraten over ieders 
persoonlijke verhalen uit het werkveld. 
René houdt een inleiding over de werkwijze van de Creatiespiraal van Marinus Knoope, en 
het CreatieEmotieNavigatieSysteem (CENS). Beiden zijn in te zetten in coachingstrajecten. 
Daarna gaan we aan de hand van deze methodiek zelf aan de slag en ervaren het effect 



ervan. Ook bespreken we een aantal korte casussen uit het werk en kijken wat het effect 
van de methodiek zou kunnen zijn. 
 

3. 08-03-2018, organisator: Anne, inleiders: Anne en Willy 
We gaan aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen als instrumenten: ‘stilstaan bij je 
geluk’, een variant van het Inspiratiespel van Gerrickens en een werkvorm om in de ruimte 
met de Logische Niveau’s van Dilts te werken. Ook bespreken we aan de hand van de 
intervisiemethodiek ‘de kunst van het vragenstellen’ een casus. Anne brengt de casus in. 
 

4. 24-05-2018, organisator: Maureen, inleiders Willy, Liek en Henriëtte 
We gaan een casus bespreken aan de hand van de interviesiemethodiek ‘de kust van het 
vragenstellen’. Ook zijn we verder gegaan met de werkvorm Logische Niveau’s van Dilts. 

 
5. 13-09-2018, gecanceld vanwege verscheidene zieken en andere afwezigheden 

 
6. 08-11-2018, organisator: Henriëtte en Anneke, inleiders: Willy en Liek 

We heten een nieuw lid van de groep welkom, Ingeborg Ijssels. Zij vertelt iets over zichzelf 
en wat ze doet. Hiernaar gaan we bezig met de oefening pitchen die begeleidt wordt door 
Liek. Om onze talenten zichbaar te maken (die we kunnen gebruiken bij het schrijven van 
de pitch) zetten we het talentenspel in (begeleiding Willy). 
Als laatste agendapunt bespreken we de TMA en andere analyses en testen.  
 

 


