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Terugblik 2020 
Na enkele stabiele jaren dit jaar enkele wisselingen door verhuizing/ wisseling in werksituatie. 
Door Corona zijn de meeste vergaderingen online geweest. Dit werkte goed als alternatief, maar de 
inhoudelijke vulling van de vergaderingen kwam hierdoor wel iets meer onder druk te staan. Het 
jaarlijks etentje heeft niet plaatsgevonden door Corona. 
 
3-3-2020 
Deze vergadering staat in het teken van het aanwijzen van een nieuwe voorzitter, omdat Marjon 
haar rol wil neerleggen. Wil neemt het stokje van haar over. Daarnaast doen we een evaluatie van 
het afgelopen jaar met suggesties ter verbetering voor het nieuwe jaar. Focuspunt is een actievere 
inhoudelijke invulling van de vergaderingen en meer kennisuitwisseling onderling. Door Corona is dit 
speerpunt iets minder goed uit de verf gekomen. 
 
22-4-2020 
Eerste digitale bijeenkomst vanwege Corona. Deze staat in het teken van elkaar online ontmoeten en 
coachen tijdens Corona. Inhoudelijk thema (Savickas methode) wordt doorgeschoven naar een 
volgend overleg. 
 
 
4-6-2020 
Introductie van Jacqueline Leemkuil als nieuw lid van de kring en de kringleden delen hun expertises 
en ervaring. Daarnaast wordt de agenda voor de volgende vergaderingen onder de loep genomen, 
om enkele inhoudelijke thema’s te gaan behandelen. Ook wordt een uitgebreid rondje gedaan met 
individuele nieuwtjes ten aanzien van inzichten, opleidingen, boeken en instrumenten. 
Ook nemen we afscheid van Suzanne, die een mentorrol bij het CMI gaat vervullen. 
 
7-9-2020 
Informele vergadering buiten, maar face-2-face ipv digitaal. Staat met namen in het teken van elkaar 
weer even live zien, zonder inhoudelijk thema. 
 
13-10-2020 



Online bijeenkomst, waarin wederom een aantal inhoudelijke thema’s worden benoemd, om in 
latere vergaderingen op terug te komen. Ook worden enkele organisatorische aspecten besproken, 
zoals tijdstip van de vergaderingen en hoe we de online vergaderingen nog iets aantrekkelijker 
kunnen maken. 

2-12-2020 
Introductie van Marieke binnen de kring. Delen van informatie over workshops, boeken, opleidingen 
etc. Vervolgens licht Bianca het ACT instrument inhoudelijk toe. Act is gebaseerd op het werk van 
Jung. Hij richtte zich meer op het onderbewuste, versus driften waar Freud zich meer op gericht 
heeft. Met name op het collectief onderbewuste, met onderzoek naar psychotische patienten en ook 
droomduiding. Hieruit zijn archetypen ontstaan.Laat mensen uit 8 beelden kiezen: 2 waar ze iets mee 
hebben en 2 waar ze niets mee hebben. Die beelden vertegenwoordigen heel veel informatie. De 
belangrijkste beelden vormen iemands natuurlijke kracht. De minst favoriete beelden zijn iemands 
verdedigingsmechanismen. Het ‘profiel’ obv de beelden geeft een goed niet-rationeel houvast voor 
mensen om zichzelf te leren kennen. Het is vaak een houvast waar je gedurende het traject vaker op 
terug komt. De tool kan digitaal via een instituut worden ingezet. Het juist kunnen toepassen van het 
instrument op een dieperliggend niveau, vereist investering in opleiding. Daarnaast biedt het rapport 
veel aanleiding voor gesprekken. 
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