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Terugblik op het jaar 2018  
 
De Kwaliteitskring Amsterdam Oost bestaat bij de start van 2018 uit de volgende leden. 
Nancy Boot, Jan Huttenhuis, Ingrid Lammers, Sandra de Vries Robbé-Smit en Vréneli 
Stadelmaier. In oktober sluit Marja Dekker zich bij ons aan.  
 
Ook in 2018 hebben vrijwel al onze bijeenkomsten een thema. We bespreken en oefenen oa 
(met) nieuwe stijlen en methoden, bezoeken een workshop en/of plegen intervisie. 
   
Locatie  
De bijeenkomsten vinden plaats in Het Coachhuis in Diemen.  
 
Bijeenkomst 23 januari 2018 (aanwezig: Ingrid Lammers, Nancy Boot, Jan Huttenhuis, 
Vréneli Stadelmaier en Sandra de Vries Robbé)  
 
We bespreken welke thema’s we dit jaar gaan behandelen 
Vréneli vertelt ons over het impostor syndrome waar haar boek” F*ck die onzekerheid” over 
gaat. We ontvangen allemaal een exemplaar!  
 
Bijeenkomst 20 maart 2018 (aanwezig: Ingrid Lammers, Jan Huttenhuis, Vréneli 
Stadelmaier, Sandra de Vries Robbé) 
  
Ingrid vertelt over de Profile Dynamics Zipper case en de ReAttach behandeling waarvoor ze 
de afgelopen januari opleidingen heeft gevolgd.  
De Profile Dynamics is een methode die met een uitgebreide analyse inzicht geeft in 
motivatie/drijfveren en gedrag. De zipper case is een indrukwekkende toolbox voorzien van 
pionnen, associatiekaarten, fiches etc. Met deze toolbox kun je systemisch werken 
combineren met een drijfverenanalyse.  
 
Bijeenkomst 15 mei 2018 (aanwezig: Ingrid Lammers, Nancy Boot en Sandra de Vries 
Robbe ́)  
 
We bespreken de Yucel-methode. Een aantal van ons heeft inmiddels deze 2,5 daagse 
training gevolgd en is enthousiast. De Yucel-methode is een methode waarbij de coachee 
mbv houten blokken een opstelling maakt van haar levenssituatie. Doel is om inzicht te 
krijgen in wat er speelt, wat de steunbronnen zijn en de zorgen/lasten.    
 
Bijeenkomst 26 juni 2018 (aanwezig: Ingrid Lammers, Vréneli Stadelmaier, Nancy 
Boot, Jan Huttenhuis en Sandra de Vries Robbé)  
 

• -  lopende kwesties worden besproken  
• -  Intervisie mbv de Balint methode  

 
Bijeenkomst 11 september 2018 (aanwezig: Ingrid Lammers, Jan Huttenhuis, Sandra 
de Vries Robbé, Nancy Boot)  
 
- intervisie  
 
 
 
 
 



Bijeenkomst 3 oktober 2018 (aanwezig: Ingrid Lammers, Jan Huttenhuis, Nancy Boot, 
Vréneli Stadelmaier en Sandra de Vries Robbé) 
 
De kleuradvies/styling workshop olv Shereen Lessius vindt plaats bij Ingrid thuis met als doel 
te leren hoe wij onze klanten hierop kunnen spiegelen en adviseren.  
 
Bijeenkomst 16 oktober 2017 (aanwezig: Ingrid Lammers, Jan Huttenhuis, Marja 
Dekker, Nancy Boot, Sandra de Vries Robbe ́)  
 
- Marja Dekker sluit zich aan bij onze Kring. Zij heeft haar eigen bedrijf Dekker Consult en 
richt zich mn op bedrijven, grootste gedeelte van haar werk bestaat uit reintegratie.  
- intervisie 
 
Bijeenkomst 27 november 2018 (aanwezig: Ingrid Lammers, Jan Huttenhuis, Marja 
Dekker, Nancy Boot)  
 
Intervisie. 
 
 
 


