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                              Nieuwsbrief maart 2021 
 

 

 

Welkom bij deze volgepakte nieuwsbrief van maart. In deze nieuwsbrief kijken we terug op 

twee online bijeenkomsten, bieden we een kleine blik in de agenda, nemen we jullie mee 

in de wereld van food certificeringen en zetten we bij gebrek aan live bijeenkomsten een 

nieuw bedrijfslid in de schijnwerpers. Veel leesplezier!  

 

 

 

                                  Van de voorzitter 
 

 

 

Beste KKT-ers, 

 

Inmiddels houdt Corona Nederland al weer ruim een jaar in de greep. En dat heeft ook nog 

steeds veel invloed op de KKT. Maar zoals jullie in deze nieuwsbrief kunnen lezen zorgen 

de beperkingen ook weer voor nieuwe kansen. Zo kunnen de leden van diverse 

kwaliteitskringen in Nederland gebruik maken van het digitale aanbod van alle kringen. In 

deze nieuwsbrief verslagen van bijeenkomsten van onze eigen kring en een andere 

kring. Daarnaast wil ik jullie aandacht vragen voor een vacature in de 

programmacommissie.  

Tot slot zie ik jullie allen graag op vrijdag 26 maart in de ontmoetingsbijeenkomst.  

 

Hartelijke groet, 

Joost Brinkhuis  
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               KKT ook voor verbinden en aandacht voor elkaar 
 

 

 

 

We zitten allemaal behoorlijk afgesloten van de (fysieke) buitenwereld en dat maakt dat 

we weinig contact met elkaar hebben. Dit is jammer, minder gezellig en toch ook wel 

een beetje saai. Daarom komt het bestuur graag weer een keer in gesprek met jou als 

KKT-lid. Hoe gaat het met je? Wat vind je van wat de KKT doet in deze tijd? Wat zijn je 

tips voor de KKT toekomst? Daarnaast willen we er ook graag voor zorgen dat je 

andere leden kunt ontmoeten om elkaar aandacht te geven en te netwerken. Hiervoor 

organiseren we op vrijdag 26 maart tussen 16.30 en 17.30 een gezellig, laagdrempelig 

bijpraatmomentje via Zoom. Sluit je ook aan? Zet dan een hapje en een drankje klaar 

en log voor 16.30 uur in via deze link https://us02web.zoom.us/j/84853932837.  

We zien je graag op 26 maart. 

Hartelijk groet, 

Elize, Remko, Johan, Erik & Joost 

 

 

                         Verhuisbericht Rick Nijhuis 
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Beste leden van de Kwaliteitskring Twente, 

Eind 2012 werd ik door mijn ex-collega, Ruud van der Woude, gevraagd of ik interesse 

had om lid te worden van de Kwaliteitskring Twente. Met het pensioen in het vooruitzicht 

zocht hij een vervanger als lid van de Programma Commissie. Ik ben dan ook per 2013 lid 

geworden en vanaf medio 2013 toegetreden tot de Programma Commissie. Achteraf 

gezien kan ik dan ook wel zeggen dat het voor mij een goede keuze is geweest om dit te 

doen. Ik heb met veel plezier de taken vervuld die daar bij horen. Voor mij waren het 

organiseren en bijwonen van bedrijfsbezoeken favoriete bezigheden die het afgelopen jaar 

helaas geen doorgang meer konden vinden. Maar dat is niet de reden waarom ik afscheid 

ga nemen van de KKT. De reden is dat ik samen met mijn echtgenote ga verhuizen naar 

een plaats buiten het mooie Twente. We gaan emigreren naar....Drenthe. 

Bij deze wil ik een oproep doen om je te melden en als actief lid deel te nemen aan de 

Programma Commissie. Als je er dan maar voor de helft zoveel plezier aan beleeft als ik, 

dan is het al succesvol. Wie weet zien we elkaar nog ooit weer want er zijn ook in Noord 

Nederland Kwaliteitskringen. 



 

Met een vriendelijke kwaliteitsgroet, 

Rick Nijhuis  

 

 

   Gezocht: actief lid voor de programmacommissie 
 

 

Wie voelt zich geroepen om ’n actieve bijdrage aan de KKT te leveren? 

 

Ben jij degene die het leuk vindt om samen met andere actievelingen van de KKT 

programma commissie  leerzame en boeiende bijeenkomsten voor alle KKT leden te 

organiseren? Je draagt niet alleen bij aan het realiseren van de jaarlijkse bijeenkomsten, 

zoals bedrijfsbezoeken en workshops, ook je eigen kennis, kunde en ervaring zullen 

daarbij een extra impuls krijgen.  

 

Je zult voor jezelf ‘n belangrijke toegevoegde waarde creëren, doordat je op een wijze in 

contact komt met bedrijven en instellingen waarbij de diepgang van het leermoment 

prevaleert boven het oppervlakkige. Samen met de betreffende organisatie een mooie 

programma opstellen en e.e.a. zodanig organiseren dat de KKT deelnemers na afloop 

tevreden zijn.  

 

Voor deze werkzaamheden, van het eerste contact met de te bezoeken organisatie tot en 

met de uiteindelijke afsluiting van ’n bijeenkomst, zijn wij op zoek naar KKT activisten die 

hier aan willen en kunnen bijdragen. Elke bijeenkomst wordt door 2 personen van de KKT 

programmacommissie georganiseerd, zodat er altijd ’n back-up is.  

 

Momenteel bestaat de programmacommissie uit de volgende personen:  

Alfred Bonke, Onno Coster, Ben Uitdewilligen, Erna Wolberink en mijzelf. 

Zoals jullie ook in deze KKT nieuwsbrief kunnen lezen zal Rick Nijhuis, i.v.m. verhuizing, 

op korte termijn met zijn KKT programmacommissie werkzaamheden stoppen.  

Laat het mij weten indien je nog meer informatie wenst. 

 

Met vriendelijke groet. 

Johan Zemansky, voorzitter KKT programmacommissie 



 

Tel: 06 22976971 

JohanZemansky@home.nl  

 

 

 

                                 Bijeenkomsten 
 

 

 

Tot de zomerperiode staan alleen digitale bijeenkomsten gepland. 

Deze bijeenkomsten worden door meerdere kwaliteitskringen verzorgd en daarmee krijgen 

we een scala van onderwerpen aangeboden. Het kan dan ook niet anders dan dat voor 

ieder wat wils te vinden is! Twee leden geven een inkijkje: Jan Willem Soek in de 

workshop Meerkleurig kijken die verzorgd werd door KKNNF en Paul Ankersmid in de 

workshop Risicomangement voor informatiebeveiliging die door IPA Bedrijfsmanagement 

verzorgd werd namens onze eigen KKT.  

 

 

 

 

 

Meerkleurig kijken 

 

Op donderdag 11 februari in de middag is er vanuit de Kwaliteitskring Noord-Nederland 

en Flevoland een online workshop georganiseerd over meerkleurig kijken in een 

veranderproces.Tijdens deze workshop heeft Aad van Dorp een presentatie gehouden 

over de veranderkleuren volgens Leon de Caluwé en Hans Vermaak. De presentatie is 

voor een groot deel interactief gegeven, waarbij aan de hand van stellingen zichtbaar is 

gemaakt dat verschillende mensen vanuit verschillende invalshoeken (gekleurd) naar 

dezelfde stelling of situatie kijken. Vervolgens zijn de deelnemers verdeeld in kleine 
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groepjes om een casus te bespreken vanuit verschillend gekleurde invalshoeken. 

Tijdens het bespreken van de casus hebben we kunnen ervaren hoe belangrijk het is 

om te weten dat er verschil zit in hoe mensen kijken naar veranderingen. De één wil 

bijvoorbeeld vooraf een plan met vaste kaders om veranderingen in gang te zetten, de 

ander gelooft meer in het laten ontstaan van veranderingen vanuit spontaniteit. Door te 

herkennen wat de verschillende invalshoeken zijn bij een veranderproces, kan het 

makkelijker zijn om te begrijpen dat iemand anders naar veranderingen kijkt. Wat mij 

betreft een absolute aanrader om je te verdiepen in Meerkleurig Kijken.  

 

 

 

 

 

Namens de Kwaliteitskring Twente hebben Paul en Joost Ankersmid van IPA 

Bedrijfsmanagement een workshop verzorgt over Risicomanagement voor 

informatiebeveiliging. Lees hier Pauls verslag van deze workshop.  
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                                 Op de agenda 
 

 

 

Ook de komende weken staan een aantal online bijeenkomsten ingepland waar ook de 

leden van de KKT aan kunnen deelnemen. De volgende bijeenkomsten staan op de 

agenda: 

16 maart  Corrigerende maatregelen (NNK) 

17 maart  Waardecreatie met duurzaamheid (KMWB) 

  1 april    Interne kwaliteitszorg en instellingsaccreditatie (NNK) 

20 april    Verandermanagement voor niet-verandermanagers (KKNH) 

20 april    Arbo bij thuiswerken (Q-kring) 

20 april    Overheid en kwaliteit (NNK) 

 

Inschrijven voor de bijeenkomsten kan via de agenda van de KKT website.  

 

 

 

                Artikel: Tomatenproductie in de puree 
 

 

 

Binnen de foodbranche bestaat een verscheidenheid aan systemen om voedselveiligheid 

te bewaken. In dit artikel neemt Fabienne Hins van Q-point je mee in de diverse normen en 

de verschillen daar tussen.  
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