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Terugblik op het jaar 2020 
 
De Kwaliteitskring Amsterdam-Oost bestaat bij de start van 2020 nog steeds uit de volgende 
leden: Nancy Boot, Marja Dekker, Ingrid Lammers, Sandra de Vries Robbé-Smit Vreneli 
Stadelmaier en Jan Huttenhuis 
 
De meeste bijeenkomsten in 2020 vonden online plaats vanwege corona. Bij de start van alle 
bijeenkomsten wisselden we uit hoe het ons ging t.g.v. de coronamaatregelen. Soms besteedden 
we de hele bijeenkomst eraan, afhankelijk van de behoefte. Deze uitwisseling had altijd een sterk 
ondersteunend karakter wat als heel prettig en waardevol werd ervaren. Verder hebben we 
geoefend met en kennis genomen van een aantal methoden en/of hadden we intervisie. 
 
 
Bijeenkomst 3 maart 2020 (Coachhuis Diemen)  
 
Aanwezig: Ingrid, Marja, Nancy, Vreneli, Jan  
Afwezig: Sandra  
 

 Hoe gaat het met iedereen en actualiteiten  
 We verdelen de diverse taken onder de leden 
 We verzamelen thema’s die we dit jaar graag willen behandelen t.w. :  
 
*ACT: verzorgd door Sandra 
*The work van Byron Katie: verzorgd door Ingrid 
*Marketing - samen tips uitwisselen: voorbereid door Jan  
*Enneagram (de kwaliteiten en de valkuilen van ons Enneatype als coach): verzorgd door 
Jan  
*Ander Leven: trainer uitnodigen voor presentatie: Marja verzorgd dit 
 
 Intervisievraag van Jan: “hoe een passend zakelijk tarief te vragen” 

 
 
    Bijeenkomst 21 april 2020 (online) 
  
     Aanwezig: Jan, Ingrid, Nancy, Vréneli, Sandra, Marja 
      

 We wisselen voornamelijk het uit over de impact van corona op ons persoonlijk en op 
ons werk. 

 De volgende keer is er een online-kennisbijenkomst verzorgd door Astrid van Dijk van 
“Ander leven”, een therapiecentrum in Heemstede.Marja nodigt haar uit.  

 
 
    Bijeenkomst 19 mei 2020 (online)  
 

Aanwezig: Marja, Ingrid, Nancy, Sandra, Jan     
    Afwezig: Vréneli 
 

Deze kennisbijeenkomst wordt gegeven door Astrid van Dijk van “Ander leven”. Astrid 
neemt ons via een PowerPoint mee in de achtergrond en de methodiek van het zgn. 
“Alexander Concept”. Het AC maakt gebruik van een scala aan inzichten en technieken 
uit diverse therapieën uit binnen- en buitenland en brengt ze samen in één krachtig 
instrument.  
De gebruikte technieken zijn gebaseerd op bestaande wetenschappelijk bewezen 
instrumenten.  
Door nieuwe banen aan te maken in de hersenen gaat de focus van disfunctioneren van 



geest en lichaam over naar nieuwe gezonde patronen; de zgn. neuroplasticiteit wordt op 
deze wijze vergroot. De AC-training werkt zowel voor lichamelijke als mentale of 
psychische klachten en geeft de deelnemers tools om een nieuwe start te maken in hun 
leven; kortom een ‘ander leven’. Na afloop ontvangen we de uitgebreide en waardevolle 
PowerPointpresentatie.  

        
 
Bijeenkomst 16 juni 2020 
 
        Aanwezig: Sandra, Ingrid, Marja, Vréneli, Nancy 
        Afwezig: Jan 
 

 Uitwisseling hoe het met ons gaat. 
 Sandra vertelt deze bijeenkomst over de Acceptance Commitment Therapy (ACT), een 

nieuwe richting in de psychologie 
ACT zegt dat je gedachten en gevoelens moet accepteren en niet moet vermijden maar 
kijken hoe je je er anders toe kunt verhouden.  
Tegelijkertijd kun je je dan focussen op je waarden en volgens je waarden gaan leven -> 
commitment daarmee aangaan.  
Je bent zo niet langer in gevecht tegen je gedachten. 
 
ACT streeft naar het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit. 
Technieken die ACT gebruikt zijn: 

1. Van fusie met je gedachten naar défusie: in plaats van te denken ’ik ben niets 
waard’ observeren ‘ik heb de gedachte dat ik niets waard ben’. 

2. Mindfulness: volledig contact te maken met ‘het hier en nu’. 
3. Toegewijde actie: wat ga je doen met de geïnventariseerde waarden? 
4. Ga aan de slag met de illusie dat je zaken kan controleren.  

 
 Deelnemers geven elkaar tips en suggesties in het werken met ACT. 

 
 

         Bijeenkomst 25 augustus 2020 (live bij Ingrid)  
 

Aanwezig: Ingrid, Vréneli, Nancy, Sandra, Jan 
Afwezig: Marja 

 
Themabijeenkomst Krav maga. Verzorgd door Nancy: zij beoefent deze sport en 
integreert de technieken waar mogelijk en gewenst in haar manier van coachen. 

 
 Krav maga (Km) is een zelfverdedigingssysteem uit Israël gebaseerd op natuurlijke 

bewegingen van het lichaam.  
Nancy beoefent deze sport sinds 2012 en ontdekte dat het een enorme boost aan 
energie en vooral ook aan zelfvertrouwen. Zo ontstond bij haar het idee om 
loopbaancoaching en Km te combineren. 
 
Km. kent 5 basisprincipes: 
- Goed voor jezelf zorgen, jij op nr. 1! (goede privé-werk balans) 
- Nee zeggen – letterlijk en met kracht!  
- Grenzen bewaken / duidelijk uitspreken wat je wilt  
- Jezelf laten zien / mening verkondigen / jezelf op ware grootte neerzetten etc. 
- Omgeving scannen (“in de gaten houden”)  
 
Mensen ervaren door Km dat je sterker bent dan je zelf denkt en het versterkt het 
zelfvertrouwen. Deze energie is goed te gebruiken op je werk, bij presenteren, 
netwerken en bij solliciteren. 
Sinds 2015 combineert zij deze sport met loopbaancoaching. 

 



 
 
   Bijeenkomst 6 oktober 2020 (online) 
    
   Aanwezig: Ingrid, Nancy, Sandra, Marja 
   Afwezig: Vréneli, Jan 
 

 Themabijeenkomst over Byron Katie (Amerikaanse psychotherapeut) 
Ingrid begeleidt deze bijeenkomst; zij heeft zelf eens een training van een week gevolgd bij 
Byron Katie  
De vrij bekende methode van Byron Katie heet The Work en bestaat in essentie uit 4 
vragen:  
 

1. Is het waar? 
2. Kun je echt weten dat het waar is? 
3. Hoe reageer je wanneer je deze gedachte hebt? Voel het.  
4. Wie of hoe zou je zonder ‘deze gedachte’ zijn? 

 
Ervaringen worden uitgewisseld en  de aanwezigen geven elkaar tips over het gebruik van 
deze gewaardeerde methode.    
Ingrid stuurt ons ook een boekje over de ‘The work’. 

 
       
 
     Locatie bijeenkomsten:  
  
 

 Eind november vernemen wij dat we vanaf medio december 2020 helaas geen 
mogelijkheid meer hebben om onze vaste locatie bij het Coachhuis in Diemen te kunnen 
huren. We moeten in 2021 dus op zoek naar een nieuwe locatie voor onze 
bijeenkomsten. 

 
 
 


