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                           Van de voorzitter 
 

 

 

Beste KKT-ers, 

 

Voor u ziet u de zomernieuwsbrief van de Kwaliteitskring Twente. De komende weken gaan 

velen van u genieten van een welverdiende vakantie. Zoals we allen hebben kunnen lezen 

blijven veel mensen dit jaar in Nederland. En dat is helemaal geen straf. Want ook ons eigen 

land kent vele prachtige plekken om op vakantie te gaan. Na de vakantie starten we in 

september weer met een nieuw verenigingsjaar. Dat willen we dit keer weer heel erg graag 

starten met een fysieke bijeenkomst op het nieuwe onderkomen van de Twentse Weg en 

Waterbouw. Een pand dat is gebouwd met veelal hergebruikte materialen. 

Een interessante ontwikkeling in een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden. 

Ik wens u allen een fantastische zomer toe en hoop u te ontmoeten tijdens de ALV op 15 

september. 

  

Hartelijke groet, 

Joost Brinkhuis  

 

 

 

     Gezocht: inleider online themabijeenkomst 
 

 

De commissie Promotie & Ontwikkeling organiseert themabijeenkomsten als extra aanbod voor 

leden. Dit heeft al geleidt tot mooie en interessante bijeenkomsten! Nu zoeken we leden om 

samen een (online) themabijeenkomst mee te organiseren. Je kunt je ervaringen delen rondom 

een door jou zelf gekozen thema en je hoort hoe anderen hiermee omgaan. Zo krijg je input om 



 

jezelf te ontwikkelen en help je anderen zich te ontwikkelen. Een mooie combi, toch?! 

Remko Tieman, van Q-Consult Progress Partners, organiseert en faciliteert de bijeenkomst 

voor je. We vragen je alleen om input voor een uitnodiging en een presentatie van maximaal 30 

minuten. 

En …. voor de inleiders van een bijeenkomst ligt een mooi present klaar! Meld je snel aan via 

remko.tieman@qcpp.nl of via 06-29556276. 
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