
 
 

 
 

Kwaliteitskring Quality Time Amersfoort e/o 
___________________________________________________________________ 
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Algemeen 
2018, het twaalfde jaar van de Kwaliteitskring Amersfoort e.o. Onze doelstelling 

van Quality Time is, net als voorgaande jaren elkaar voedend ontmoeten 
inspireren en geïnspireerd worden, in informele sfeer werken aan ieders 
professionaliteit. Ieder lid voelt zich mede verantwoordelijk voor de voortgang, 

groei en invulling van de Kwaliteitskring.  
 

Locatie 
We hebben gebruik gemaakt van huisruimtes/praktijkruimtes van leden voor 
onze bijeenkomsten.  

 
Frequentie 

Quality Time is vijf keer bij elkaar gekomen in 2018. 
 
Buiten deze bijeenkomsten om attenderen we elkaar regelmatig op interessante 

informatie, gaan we naar bijeenkomsten die ons vak raken en delen we hierover 
met elkaar en ondersteunen we elkaar bij operationele vraagstukken.  

 
Regionaal Coördinatoren overleg 
Door de kringcoördinator is een bijdrage geleverd op 21 maart tijdens het 

regiocoördinatoren-overleg.  
 

Aantal leden en het verloop 
In 2018 zijn we gestart met 11 leden en we eindigen met 10. Een van onze 
leden, Petra Belgraver is na 12 jaar gestopt met de kwaliteitskring. En er zijn 

geen nieuwe leden toegetreden dit jaar.    
 

Financiën 
De vergoeding vanuit NOLOC van €250,- is ontvangen.  
 

Activiteiten in 2018 
 

Bijeenkomsten: 
 
30 januari 2018: blik op het nieuwe jaar 

Deze eerste sessie in het nieuwe jaar is gereserveerd voor het onderwerp: 
Privacy wetgeving. Degenen die het hebben voorbereid, zijn helaas verhinderd, 

waardoor we dit onderwerp verschuiven. We verkennen wel de vragen die we 
hebben t.a.v. dit onderwerp. We delen waar we op dit moment mee bezig zijn. 

En verkennen thema’s voor de komende bijeenkomsten. 



Aanwezig: Carla, Rianne, Petra W, Anke, Danielle en Carolien (afmelding Sonja, 

Eef, Annerie, Marjan en Petra B) 
 

25 april: Tension Stress Release 
Deze avond wordt door een externe verzorgd. We hebben Tonja Verheul, 
benaderd en zij verzorgd voor ons een workshop Tension Stress Release.  

Een methode waarbij we ervaren hoe je stress/spanning in het lijf kunt loslaten.  
We nemen deze avond ook met een etentje afscheid van Petra Belgraver die na 

12 jaar onze kwaliteitskring verlaat. Mooie avond met nieuwe ontdekking van het 
lijf. 
 

Aanwezig: Carla, Petra W, Anke, Danielle, Petra B, Carolien, Eef, Sonja, Marjan 
en Rianne (afwezig Annerie)  

 
31 mei: AVG 
We wisselen informatie uit hoe we om gaan met de nieuwe privacy wet en 

regelgeving. We wisselen de privacy verklaringen uit die we tot nu toe hebben 
gemaakt voor onze eigen praktijken. Goed om bij te zijn op dit onderwerp. 

 
Aanwezig: Carla, Petra W, Anke, Danielle, Eef, Sonja, Rianne, Annerie (afwezig: 

Marjan en Carolien)  
 
13 september: loslaten en leiden 

Deze ochtend werd verzorgd door Danielle (een van onze leden). In haar praktijk 
maakt zij gebruik van de tandem voor diverse thema’s van coachee’s rondom 

leiden en loslaten. Wij stappen allemaal op de tandem en ze laat ons ervaren ahv 
vragen waarmee we fietsen hoe ze ermee werk. Leerzaam en leuk! 
 

Aanwezig: Carla, Eef, Petra W, Anke, Danielle, Eef, Sonja, Rianne (afwezig: 
Marjan en Carolien). 

 
27 november: ACT 
Ook deze avond nodigen we een externe uit. Hans Haak, werkt zelf veel met ACT 

en neemt ons in dit onderwerp op praktische wijze mee. Sommigen van ons 
passen het al toe, maar alle zijn we toch verrast over de 

toepassingsmogelijkheden. Inspirerende avond.  
 
Aanwezig: Carla, Petra w, Anke, Eef, Marjan, Carolien en Rianne. (afwezig: Sonja 

en Danielle)  
 

Vooruitblik 2019 
Begin van het jaar zullen wederom inventariseren waar de behoefte ligt van de 
leden. We sluiten niet uit dat er nieuwe leden worden toegelaten. 

 
Kringleden in 2018 

Carla Huppelschoten (kringcoördinator), Annerie de Lange, Petra Belgraver 
(gedurende ½ jaar), Petra Westers, Rianne Matze, Sonja van Hoof, Marjan de 
Keijzer, Danielle Beeker, Anke koster, Caroline Harder, Eef Huiser 
 

 
Amersfoort, december 2018 


