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Datum Thema 
7 januari (Nog) Beter online coachen 

Ank en Noortje nemen ons mee in het gebruik van online tools als 
Whiteboard van Zoom, Mural en Google Forms. In break-out rooms 
bespreken we onze mindmaps. Tips over wat wel en wat niet bij 
Zoomen. Nog genoeg te ontdekken! 

 
23 maart 

Keuzes maken 
Debbie en Viola geven kort uitleg over keuze theorieën van: Barry 
Schwartz, The paradox of choice en Bregtje Hermans, een 
lifestylecoach.  
Daarna delen we met elkaar hoe we eigenlijk zelf tot onze 
beroepskeuze zijn gekomen, welke factoren daar allemaal in mee 
hebben gespeeld en hoe dit nu nog doorwerkt in onze keuzes 

20 mei Positief denken in je werk/  
Anita en Yvonne nemen ons mee in de theorie en de praktijk van 
positief denken (kun je leren). Boek van Veronique Kilian. 
We ervaren 3 positieve gebeurtenissen en kijken/voelen wat dit nu 
met ons doet. Je mindset wordt in de + stand gezet. Dit kun je bij je 
cliënten toepassen. Als jij zelf enthousiast bent, breng je dat over 
op de ander. 

30 september Bedrijfsbezoek bij Start Foundation in Eindhoven 
Frank organiseert een gesprek met Ingeborg Zwolsman 
Thema: Open Hiring. Een innovatieve manier van solliciteren, niet 
met een cv, maar je naam op een lijst komen zetten als je denkt 
dat je geschikt bent. 
Vervolgens rondwandeling door het Philipsdorp. Gebouwd vanaf 
1910 voor de arbeiders van Philips, nu cultureel erfgoed.  
Daarna samen gezellig gegeten. 

23 november Webinar/workshop door Veronique Kilian  
We besloten ons jaarbudget van ’20 en ‘21 in te zetten voor 
verdieping door de schrijfster van ‘Geluk op het werk?’. Het werd 
een online bijeenkomst, die in 2022 nog een aanvulling krijgt. 
Annelies heeft dit knap georganiseerd. 

Nieuw lid per 
november 

Angelique Appel uit Rosmalen heeft zich bij ons aangemeld. Zij 
heeft de online bijeenkomst bijgewoond. Kennismaken kon slechts 
kort; volgende keer besteden we hier meer aandacht aan! 

Coördinatoren  Annelies is gestopt als coördinator. We zijn haar veel dank 
verschuldigd voor haar deskundige en energieke inzet voor de 
groei en bloei van onze kring!  
Frank Depla heeft haar opgevolgd. Naar Noloc toe is Viola het 
aanspreekpunt. 
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