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                              Nieuwsbrief mei 2021 
 

 

 

Welkom bij de nieuwsbrief van mei. In deze nieuwsbrief maken we kennis met leden die 

tijdens de Covid periode lid zijn geworden en daarom nog geen fysieke bijeenkomst 

hebben kunnen bijwonen. Jan Westenenk van Aebi Schmidt bijt het spits af. Daarnaast 

werpen we een blik in de agenda, blikken we terug op een bedrijfsbezoek, is er nieuws 

over de bezetting van het bestuur en sluiten we af met een interessant artikel. Veel 

leesplezier!  

 

 

 

                                  Van de voorzitter 
 

 

Beste KKT-ers, 

 

Op het moment van schrijven van dit stukje begint de zon weer te schijnen. Letterlijk en 

figuurlijk. Het weer wordt na een paar natte weken eindelijk beter en zo langzamerhand 

wordt onze bewegingsvrijheid weer groter. 

 

Het vaccinatieprogramma is op stoom en deuren van winkels, horeca, musea en scholen 

gaan weer open. En dit betekent dat ook de KKT haar deuren weer langzaam kan gaan 

openen. Na een hele lange periode zonder mogelijkheden om elkaar weer te spreken op 

een bijeenkomst is er weer zicht op "live" bijeenkomsten. 

 

Maar in de tussentijd hebben we niet stilgezeten. Een flink aantal digitale bijeenkomsten 



 

zijn georganiseerd en in samenwerking met andere kwaliteitskringen zijn kunnen we ook 

aan de bijeenkomsten van de andere kringen deelnemen. Ik hoop dat u daar allen gretig 

gebruik van maakt. 

 

Ook op bestuurlijk vlak hebben we niet stilgezeten. Na vele jaren actief te zijn geweest als 

penningmeester van de KKT heeft Eric van de Straat aangegeven de sleutel van de kas 

over te willen dragen aan een opvolger. Waar wij dachten dat dit een wellicht lange 

zoektocht zou worden diende zich direct een opvolger aan, Sonja Hommels. Samen 

bereiden zij de overdracht de komende periode voor en is de formele overdracht tijdens de 

ALV in september. Meer hierover in deze nieuwsbrief. 

 

Maar zoals u ook kunt lezen zijn wij ook nog op zoek naar versterking voor het 

samenstellen van de nieuwsbrief. Dus, heb je nog wat tijd over en wil je een steentje 

bijdragen aan de KKT? Meld je aan en help mee om onze vereniging een bloeiende 

vereniging te laten zijn. 

  

Hartelijke groet, 

Joost Brinkhuis  

 

 

 

                      Verandering bezetting bestuur 
 

 

 

Met ingang van mei 2021 is Sonja Hommels toegetreden tot het bestuur van de KKT. Dit 

seizoen is dat zonder portefeuille, met ingang van het nieuwe seizoen zal zij de taak van 

penningmeester overnemen van Eric van de Straat. 

 

Eric is tijdens de ALV van 17 september 2009 benoemt als penningmeester van de 

KKT. Eric heeft zich altijd hard gemaakt voor een degelijke conservatieve begroting en 

houdt het bestuur gedurende het jaar regelmatig op de hoogte van de inkomsten en 

uitgaven. Met zijn brede kennis op het gebied van HRM& arbeidsvoorwaarden, zijn positief 

kritische blik en zorgvuldigheid in handelen heeft hij een mooie bijdrage geleverd aan de 

ontwikkelingen binnen de KKT. Wij danken Eric voor zijn inzet voor de KKT!  

 

 



 

 

 

 

 

                    Gezocht: nieuwsbrief samensteller 
 

 

 

Zoals hierboven te lezen is, neem ik met ingang van het nieuwe seizoen de rol van 

penningmeester over van Eric van de Straat. Daarom ben ik op zoek naar iemand die eens 

in de 6-8 weken de nieuwsbrief wil samenstellen en de LinkedIn pagina wil gaan beheren. 

Lijkt het je leuk, heb je hier vragen over: neem dan contact met me op!  

 

 

 

          Tweede themasessie Business Continuity bij Eaton 
 

 

 

Begin dit jaar vond de tweede sessie plaats omtrent het thema Business Continuity. Jan 

Schaping en Niels Langhout van Eaton Industries ons mee in de wijze waarop Business 

Continuity is geïntegreerd in het managementsysteem van Eaton. Het verslag van deze 

bijeenkomst vind je hier!  

 

 

 

                           KKT lid in de spotlight! 
 

 

https://kwaliteitskringtwente.us10.list-manage.com/track/click?u=3547198b1ff5012f3746c16fd&id=0ebeb0cf90&e=07e19b8902


 

 

In deze huidige Covid tijd komen we elkaar niet meer tegen op onze bijeenkomsten. 

Daarom stellen we met plezier nieuwe leden aan u voor middels de nieuwsbrief. We 

starten met Jan Westenenk van Aebi Schmidt. Jan is manager QSE van de plan in 

Holten en vertelt u hier graag wat meer over zichzelf en Aebi Schmidt. 

 

Ben je ook in deze Covid periode lid geworden bij de KKT en wil je ook graag gebruik 

maken van deze spotlight, stuur dan een mailtje naar de redactie!  

 

 

                                 Op de agenda 
 

 

Tot de zomerperiode staan in mei en juni nog een aantal interessante online 

bijeenkomsten ingepland waar ook de leden van de KKT aan kunnen deelnemen. De 

volgende bijeenkomsten staan op de agenda: 

https://kwaliteitskringtwente.us10.list-manage.com/track/click?u=3547198b1ff5012f3746c16fd&id=1a35d584d9&e=07e19b8902
mailto:sonjakkt@gmail.com?subject=In%20de%20spotlight!


 

 

  3 juni     Flexibel onderwijs en kwaliteitszorg (NNK) 

  8 juni     Workshop: Kwaliteit in projecten: procesoptimalisatie (Twente) 

  8 juni     Lezing: emergentie & reductionisme in kwaliteitsmanagement (NNK) 

15 juni     Persoonscertificering (NNK) 

17 juni     Normontwikkeling (KMWB) 

22 juni     Interne audits 2025 (NNK) 

29 juni     Omgevingsweg (Zwolle) 

 

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

 

 

 

    Artikel: Persoonscertificering voor de kwaliteitsprofessional 
 

 

 

De kwaliteitsfunctionaris is in organisaties onmisbaar voor de kwaliteit van producten, 

processen en van de organisatie. Maar wie bewaakt de kwaliteit van deze functionaris? 

Wanneer ben je een geschikte kwaliteitsprofessional? En hoe weten organisaties of ze een 

vakbekwame kwaliteitsfunctionaris in huis hebben? Met persoonscertificering biedt het 

Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement een antwoord op deze vragen. Je leest 

er meer over in dit artikel!  

 

 

  

   

https://kwaliteitskringtwente.us10.list-manage.com/track/click?u=3547198b1ff5012f3746c16fd&id=b38d3108cf&e=07e19b8902
https://kwaliteitskringtwente.us10.list-manage.com/track/click?u=3547198b1ff5012f3746c16fd&id=93d87987e8&e=07e19b8902
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