
Jaarverslag 2019 Kwaliteitskring Amsterdam-Oost 
 
 
Terugblik op het jaar 2019 
De Kwaliteitskring Amsterdam Oost bestaat bij de start van 2019 uit de volgende leden. 
Nancy Boot, Marja Dekker, Jan Huttenhuis, Ingrid Lammers, Sandra de Vries Robbé-Smit en 
Vreneli Stadelmaier.  
 
Ook in 2019 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 12 februari 2019 (aanwezig: Nancy Boot, Ingrid Lammers, Jan Huttenhuis, Marja 
Dekker, Sandra de Vries Robbé; afwezig: Vréneli Stadelmaier) 
In deze bijeenkomst inventariseren wij de mogelijke thema’s voor komend jaar. Een aantal van 
ons heeft de Yucel opleiding gevolgd. Een collega van Jan kan ons dit jaar een verdiepende 
workshop hierover geven. Verder behandelen we enkele intervisievragen.   
 
Bijeenkomst 26 maart 2019 (aanwezig: Nancy Boot, Jan Huttenhuis, Ingrid Lammers, Sandra 
de Vries Robbé; afwezig: Marja Dekker)  
 
We bespreken een tweetal interessante intervisie vraagstukken.  
 
Bijeenkomst 14 mei 2019 (aanwezig: Nancy Boot, Ingrid Lammers, Vréneli Stadelmaier, Marja 
Dekker; afwezig: Jan Huttenhuis, Sandra de Vries Robbé) 
 
Het kwaliteitenspel wordt gespeeld, omdat een van ons het spel bij een groep medisch 
specialisten gaat inzetten.  
Het Kwaliteitenspel is een kaartspel met 140 kaarten waarop menselijke eigenschappen staan. 
De ene helft van de kaarten bevat kwaliteiten, de andere helft bestaat uit vervormingen. De 
vervormingen – of valkuilen – zijn niet zomaar negatieve eigenschappen maar een teveel van je 
eigen kwaliteiten Met het kwaliteitenspel kun je nagaan hoe goed je je medespelers en/of jezelf 
kent en hoe goed zij jou kennen. Het is daarnaast een speelse vorm van feedback geven en 
ontvangen.  
 
Bijeenkomst 25 juni 2019 (aanwezig: Nancy Boot, Jan Huttenhuis, Marja Dekker, Ingrid 
Lammers, Sandra de Vries Robbé; afwezig: Vréneli Stadelmaier) 
 
Sandra Weegman gaat ons een verdiepende workshop geven over de Yucel methode. 3 van 
ons hebben inmiddels de 3 daagse opleiding gevolgd.  
De Yucel methode houdt in dat een client met gekleurde houten blokken een opstelling bouwt 
die zijn levenssituatie verbeeldt. In eerste instantie de huidige situatie en later de gewenste 
situatie. Wat is er nodig om daar te komen.  
 
Bijeenkomst 11 september 2019 (aanwezig: Ingrid Lammers, Nancy Boot, Jan Huttenhuis; 
afwezig: Sandra de Vries Robbé, Marja Dekker, Vréneli Stadelmaier)  
We bespreken de verschillende stijlen van acquisitie. Iedereen heeft zijn eigen natuurlijke stijl.    
 
Bijeenkomst 29 oktober 2019 (aanwezig: Nancy Boot, Jan Huttenhuis, Marja Dekker, Vréneli 
Stadelmaier; afwezig: Ingrid Lammers, Sandra de Vries Robbé) 
 
Deze avond heeft als onderwerp Hoe gaan we om met het tarief voor een 
kennismakingsgesprek. De rode lijn is dat het ons zinvol lijkt toch iets te rekenen voor de intake 
om zodoende gemotiveerde en serieus geinteresseerde clienten aan te trekken.  
We wisselen tips en ervaringen uit over een aantal bijzondere therapievormen zoals EMDR, 
Neurofeedback en het zgn Alexander Concept.  

http://www.lancelots.nl/ontwikkelen/kernvaardigheden/mondelinge-vaardigheden/feedback
http://www.lancelots.nl/ontwikkelen/kernvaardigheden/mondelinge-vaardigheden/feedback
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