
 
 
 
 
LEDEN 

 
Leden 2021 Nieuwe leden 2021 Vertrokken leden 2021 
Anja v.d. Linden - Gerrie Spijkers 
Marina Jorissen  Jolanda Oorschot 
Marjanka Houben   
Rob v.d. Goorbergh   
Thijs Hamelink   
Marnix Holleman   
Gaby Stevens – Walraven   
Angela v.d. Mijl   
Hester Sybrandi   
Marielle Aarts   
Valerie Joosten   
Geertje Ververst   

 
Huidig aantal leden: 12 
 
WIE ZIJN WIJ 

 
BOOST bestaat uit actieve loopbaanprofessionals die van en met elkaar willen leren. We zijn een 
grote groep met een mix van zelfstandig ondernemers en professionals in loondienst. De mix is 
interessant en leerzaam. We dragen professionalisering een warm hart toe, van zowel onze coachees 
als onszelf.  
 
Door de bijeenkomsten hebben wij elkaar geïnspireerd, onze kennis versterkt, ervaringen 
uitgewisseld, zijn we gevoed en hebben we elkaars netwerk benut en uitgebouwd. De bijeenkomsten 
staan voornamelijk in het teken van het onderwerp dat altijd door twee leden wordt voorbereid. 
Daarnaast wordt er tijd gemaakt voor (intervisie)vragen, opmerkingen, mededelingen, nieuws, 
literatuur (de bekende boekentips) en onze planning.  
 
BOOST kent naast de kring ook een intervisiegroep bestaande uit een aantal leden die vier keer per 
jaar bijeenkomen.  
 

Voorzitters Waarschuwer Penningmeester 
Gaby Stevens - Walraven Marielle Aarts Thijs Hamelink 
Rob v.d. Goorbergh   

 
BIJEENKOMSTEN EN THEMA’S IN 2021 

 
In 2021 hebben we 5 bijeenkomsten georganiseerd, waarvan de meeste bijeenkomsten online hebben 
plaatsgevonden in verband met de maatregelen omtrent corona. Hieronder een overzicht van de data 
en behandelde thema’s: 
 

Thema Corona, stress en burnout 
Datum 12 januari 2021 
Door Angela v.d. Mijl, Anja v.d. Linden, Marielle Aarts 

 
Thema HSP 
Datum 8 april 2021 
Door Geertje Ververst en Valerie Joosten 
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Thema Geweldloze communicatie 
Datum 9 juni 2021 
Door Gaby Stevens - Walraven 

 
Thema Jaarlijkse BBQ | Jaarplanning maken voor 2022 
Datum 9 september 2021 
Door N.v.t. 

 
Thema Film ‘Nu verandert er iets’ 
Datum 15 november 2021 
Door Hester Sybrandi en Geertje Ververst 

 
TOT SLOT 

 
BOOST kijkt met plezier en voldoening terug op het afgelopen jaar. Ondanks wat wisselingen blijft de 
groep hecht en divers, de sfeer prima en ieders inbreng boeiend. Wij vinden het belangrijk om 
leergierig, nieuwsgierig en onderzoekend te blijven en door middel van reflectie stil te staan bij ons 
eigen handelen als loopbaanprofessional. Al onze cliënten hebben recht op kundige en vakvolwassen 
coaches. We zijn ons er terdege van bewust dat wij zelf het allerbelangrijkste instrument zijn en willen 
de zaag scherp houden, en daar hebben we elkaar voor nodig.  
 
Op 18 januari 2022 gaan de BOOST-ers elkaar weer treffen. Vol vertrouwen een nieuw jaar in. 
 
Verslaglegger: Thijs Hamelink 
 
TILBURG, 5 december 2021 
 


