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Inleiding 

 
Ook dit jaar werden we beperkt in het bij elkaar komen door de afgekondigde lockdowns. 
Toch is het ons als groep gelukt om de verbinding te houden. We hebben daarnaast de 
verdieping gezocht om samen met een externe spreker, Gerard van de Kam, te kijken naar 
de toekomst van ons vak in verbinding met de ontwikkelingen in de maatschappij. We 
hebben onze zorgen gedeeld, maar ook telkens weer de vergezichten gevonden om de 
verschillen te overbruggen en met respect elkaars standpunt te begrijpen. 
 
Op persoonlijk vlak is er uiteraard ook het één en ander gebeurd en zijn er keuzes gemaakt 
om afscheid te nemen van onze groep. Eén van onze leden van het eerste uur, heeft 
besloten na 9 jaar dat het goed geweest is. Het afscheid was Wil waardig en mooi. Ook 
Audrey heeft om persoonlijke redenen besloten om te stoppen. In de tussentijd hebben zich 
twee nieuwe leden aangemeld om na een gesprek met onze nieuwe coördinator definitief te 
besluiten om deel te nemen. Dat gaan we in het nieuwe jaar meemaken. 
 
Esther heeft haar rol als kwaliteitscoördinator overgedragen aan Alice, die de voorkeur geeft 
aan de naam “gastvrouw”.  
 
 
Leden: Alice Oortgiesen, Sheila van de Sande, Willemijn Vonk, Ineke van den Berg, Mieke 
Litmaath. Esther Jacobs, Lieneke Akkerman, Audrey Lamers en Wil Hol. 
 
 
Bijeenkomsten 
 
Nijmegen1,  1maart 

Thema ‘Verbinding houden’ 
 Zoombijeenkomst waarin grondig wordt stil gestaan bij eenieder.  
 
 
Nijmegen1,  30 maart: 
 Thema: reflecteren podcast Paul Verhaeghe over Intimiteit 
 Zoombijeenkomst 
  
 
 
Nijmegen1,  4 mei 
 Thema: hoe worden we bepaald door onze overtuigingen? 
 Zoombijeenkomst 

 



 
 
Nijmegen1, 1 juni 
 Thema: Beeldlezing Gerard v.de Kam:  
 I.   In wat voor wereld en tijd leven we m.i. ? Welke overgang is er m.i.  gaande? 
  II.  Wat betekent dat m.i. voor loopbaanwerk en coaching in deze tijd?  
  

Nijmegen1,  7 september 
 Thema: Zorgen en inspiratie 
 Wat is onze rol, waar liggen onze zorgen (m.b.t. onze caseload) en waar worden wij 
 door geïnspireerd en kunnen wij dit overbrengen aan anderen? 
 
Nijmegen, 19 oktober 
 Thema: Groepsdynamiek 
 Waar ligt ieders behoefte? Hoe gaat het met ons als groep? Herijken 
 
 
Nijmegen1,  7 december 
 Thema: afscheid nemen en openstellen voor het nieuwe jaar 
   


