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Nieuwsbrief januari 2021 
 

 

Beste leden van de Kwaliteitskring Twente, 

 

Namens het bestuur van de Kwaliteitskring Twente wens ik je veel leesplezier 

met deze nieuwsbrief. 

 

Donderdag 7 januari hebben we een gezamenlijke nieuwjaars-bijeenkomst 

gevierd met de Kwaliteitskringen Noord Nederland & Flevoland, Zwolle, en 

Twente. Voorzien van een hapje en drankje streden de deelnemers om de 

prijzen tijdens een leuke pubquiz. Deze werd gewonnen door nieuwe lid van de 

Kwaliteitskring Noord Nederland en Flevoland, Laura Klaver van Certe. Een 

mooie start van het nieuwe jaar! 

 

Na een jaar met veel uitdagingen voor jou als professional en ook voor ons als 

bestuur van de KKT kijken we met vertrouwen naar 2021. Met 3 

kwaliteitskringen en leden van de Kwaliteitskring Twente hebben we een 

programma opgesteld met leerzame bijeenkomsten zodat jouw ontwikkeling 

niet stil hoeft te staan. 

 



 

Gaan we elkaar in 2021 weer fysiek ontmoeten? 

Het is een vraag waar we geen antwoord op hebben. Op dit moment 

verwachten wij niet dat een fysieke bijeenkomst voor de zomer tot de 

mogelijkheden behoort. We hebben daarom alle bijeenkomsten in het 

komende half jaar online gepland. Uiteraard zullen we naar de mogelijkheden 

blijven kijken want wij willen jou ook graag weer fysiek ontmoeten, maar alleen 

als dat verantwoord is. Gelukkig hebben we allemaal onze weg in Zoom en 

Teams wel gevonden en is het steeds makkelijker om via digitale weg bij elkaar 

te komen.  

 

Een nieuw digitaal programma  

We hebben als bestuur in 2020 moeten schakelen van een traditionele en 

vertrouwde manier van het organiseren van bijeenkomsten naar een hele 

nieuwe manier, namelijk online bijeenkomsten. Ook voor jou als professional 

zal deze omschakeling en zoektocht herkenbaar zijn. Zowel in de 

professionele- als in de privésfeer zijn de digitale ontmoetingen niet meer weg 

te denken. We hebben samen met andere kwaliteitskringen de handen ineen 

geslagen om een een breed aanbod van bijeenkomsten te organiseren. Meer 

informatie vind je verderop in deze nieuwsbrief.  

 

Vriendelijke groet, 

 

Joost Brinkhuis  

 

 

 

 



 

 

Hoera, Oranda is 10 jaar in dienst bij de Kwaliteitskring Twente! Oranda is 

onze spin in het web ondersteunt het bestuur met de administratie en de 

website. Hartelijk dank voor je inzet de afgelopen 10 jaar!  

 

 

 

Het gezamenlijke programma 

Tot de zomervakantie zijn maar liefst 12 bijeenkomsten voor jou beschikbaar! 

Met een grote diversiteit aan onderwerpen is er voor iedereen de 

mogelijkheid om meerdere interessante bijeenkomsten bij te wonen. Uiteraard 

hopen we als bestuur dat jullie net zo enthousiast zijn over het nieuwe 

programma als wij. Het programma bevat bijdragen van maar liefst 7 

kwaliteitskringen. Mooie gelegenheid dus om ook met andere professionals in 

contact te komen. Alle bijeenkomsten zullen in het tweede deel van de middag 

of in de avond plaats vinden. Uitnodigingen worden per bijeenkomst verzonden 

met de gedetailleerde informatie. Uiteraard zullen de bijeenkomsten ook op de 

KKT website in de agenda gepubliceerd worden. 

• 22 januari  Once upon a future 



 

• 26 januari  Boekbespreking: De onbevreesde organisatie 

• 28 januari  Business Continuity in de praktijk 

• 11 februari Workshop ‘meerkleurig kijken’ 

• 4 maart Risicomanagement / informatiebeveiliging 

• 17 maart  Duurzaamheid 

• 25 maart Fysieke belasting 

• 20 april Arbo bij thuiswerken 

• 19 mei  Remote internal auditing 

• 8 juni Kwaliteit in projecten, procesoptimalisatie 

• 17 juni  Normontwikkeling 

• 29 juni Duurzaam grondstoffengebruik 

De planning zoals die op dit moment beschikbaar is kun je raadplegen in dit 

overzicht! 

  

 

 

 

 

Themasessie: Business Continuity in de praktijk 
Op donderdag 28 januari vindt de tweede online-themasessie plaats in het 

kader van het KKT-jaarthema ‘Business Continuity’. In deze interactieve 

bijeenkomst gaan we een voorbeeld van een werkend business continuity-plan 

nader bekijken, en wel dat van Eaton Industries. Niels Langhout en Jan 

Schapink zullen dit plan toelichten en vragen van de deelnemers 

beantwoorden. U kunt ook van tevoren vragen insturen 

(naar info@kwaliteitskringtwente.nl), zodat de sprekers hun presentatie daarop 

kunnen afstemmen. 

  

Als u de eerste themasessie niet hebt bijgewoond bent u ook van harte welkom 

https://kwaliteitskringtwente.us10.list-manage.com/track/click?u=3547198b1ff5012f3746c16fd&id=ba579defb7&e=07e19b8902
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om aan deze sessie deel te nemen. 

  

Datum: donderdag 28 januari 2021 

Tijd: 16:00 - 17:00 uur. 

Platform: Teams (link wordt aan deelnemers gestuurd). 

  

U kunt zich hier aanmelden  

 

 

 

 

 

 

‘Nieuwe spelregels door duurzame dop’ In de supermarkt sta je er vast niet bij 

stil: de doppen op doseerflessen van bijvoorbeeld Remia en Heinz worden 

ergens geproduceerd. Veel van die kunststof verpakkingen komen van Weener 

Plastics in Ede. Binnenkort zijn sommige misschien wel duurzaam. Femke de 

Korte van Weener Plastics werkte hiervoor afgelopen voorjaar mee aan de 

certificering. Met verrassende bijeffecten tot gevolg. Lees er meer over in dit 

artikel!  
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