
Jaarverslag Kwaliteitskring Den BOss 2022 
 
Leden: Noortje Cremers, Anita Borghouts, Yvonne Vermeer, Debbie Kuijpers, Frank Depla, 
Annelies Manders, Ank van der Veer, Viola Majoie, Angelique Appel . 
 
Coördinatoren: Frank Depla, Viola Majoie (tot 21-11), Yvonne Vermeer (vanaf 21-11) 
 

Datum Thema 

18-02-2022 
(online) 

Twee thema’s deze keer: 
1. Meditatie-oefeningen, Veronique Kilian 

In navolging op de vorige kwaliteitskring van 23-11-2021 neemt 
Veronique ons mee in een tweetal meditatie-oefeningen: I-kracht 
en de Innerlijke glimlach. We zijn allemaal ontspannen daarna 

2. Practice your pitch, pitch your practice 
Voorbereiding: Viola en Noortje, Uitvoering: Viola en Angelique. 
We hebben vooraf allemaal een pitch van 2 minuten voorbereid, 
deze in breakout-rooms besproken en voorzien van feedback. De 
pitch is uiteindelijkstapsgewijs verkort tot een persoonlijke pitch van 
1 zin. Deze zin hebben we plenair aan elkaar voorgedragen, 
waarna iedereen in de chat een korte feedback heeft gegeven. We 
hebben daardoor frisse ideeën gekregen hoe we onze pitchzin 
verder kunnen invullen/veranderen 

18-02-2022 
(vervolg) 
 

Oriëntatie nieuw lid: 
Ellien Welch schuift aan bij het tweede thema. Zij is bij 2 kringen 
aan het oriënteren 

04-04-2022 Het thema voor deze Kringbijeenkomst is de Transactionele 
Analyse (inclusief een praktische oefening). Voor dit thema 
hebben Angelique en Debbie zorggedragen. Het thema is als 
boeiend ervaren en het was fijn om elkaar voor het eerst sinds 
lange tijd weer live te zien 
Angelique geeft als assessor van Noloc-DNV wat uitleg over de 
onderdelen van de recertificering voor Noloc RL 

05-07-2022 Voor het eerst dit jaar zijn we voltallig aanwezig! Annelies en Frank 
verzorgen de bijeenkomst met als thema: Dilemmacounseling, 
met 2 benaderingen: een “boekhoudkundige” en een creatieve 
insteek. Het dilemma van Ank is daarvoor als voorbeeld plenair 
behandeld. Een zeer interessant thema. 
Viola geeft aan haar taken als coördinator aan het eind van het jaar 
neer te willen leggen. Wie gaat dit overnemen? We denken er 
allemaal over na 

23-8-2022 Deze bijeenkomst is ingevuld met een intervisie sessie. 2 vragen 
zijn deze middag behandeld en verder uitgediept. Deze werden 
ingebracht door Anita en Noortje 

21-11-2022 ‘Signalenkaart / preventie- en vitaliteitsplan’ en ‘Veerkracht’ 
Onderwerpen ingebracht door Anita en Noortje.  
Verder hebben we afscheid genomen van Viola als coördinator van 
de Kwaliteitskring 

  
Yvonne Vermeer 

12-12-2022 


