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                           Van de voorzitter 
 

 

Beste KKT’ers, 

 

Op het moment van schrijven van dit voorwoord zitten de kerstdagen er al weer op en is 

de jaarwisseling aanstaande. Een mooi moment om terug te blikken op het jaar 2021. Het 

jaar waarin de hele wereld hoopte af te rekenen met het coronavirus en terug te keren 

naar een wereld zonder een pandemie.  

 

Inmiddels zijn we er allemaal van doordrongen dat dit er waarschijnlijk niet inzit en we ons 

moeten gaan aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. We moeten rekening houden met 

een nieuw element in ons leven en in de samenleving en daar ook onze organisaties op 

inrichten. Misschien niet de beste of leukste aanleiding maar wel een prachtige kans voor 

menig kwaliteitsmanager om nog eens goed te kijken naar het functioneren van de 

managementsystemen en de wendbaarheid van de organisatie. Zo kent elke bedreiging 

toch ook weer zijn uitdagingen en kansen. 

 

Door de pandemie hebben we dit jaar wederom slechts twee fysieke bijeenkomsten 

kunnen houden. Daarnaast blijven we met een kleine groep activisten bezig om alle leden 

een gevarieerd digitaal aanbod voor te schotelen. Deze groep activisten mag echt nog wel 

fors gaan groeien. Ik ben erg blij met de komst van Irene van den Graven als nieuw lid van 

de KKT en als activist bij de programmacommissie. Maar we hebben meer van dit soort 

actieve leden nodig. En ik wil hier beslist niet spreken van donkere wolken maar zeer 

recent hebben zowel de Kwaliteitskring Midden en West Brabant als ook de Kwaliteitskring 



 

Oost Brabant besloten om zichzelf op te heffen bij gebrek aan actieve leden. Laten wij er 

samen voor zorgen dat dit in Twente zeker niet gaat gebeuren. Maar daarvoor hebben we 

jullie echt nodig. 

 

Daarom ook in deze nieuwsbrief nogmaals de oproep om actief deel te nemen aan de 

KKT. Dat kan in de Programmacommissie, de commissie Ontwikkeling & Promotie, 

iemand de Nieuwsbrief en de social media op zich neemt en we zijn ook op zoek naar 

leden die mee willen werken aan de viering van het 50-jarig bestaan in 2022. 

 

Voor nu wens ik u allen een fantastisch 2022 toe in de hoop dat we elkaar weer vaak gaan 

ontmoeten tijdens inspirerende en gezellige bijeenkomsten. 

  

Hartelijke groet, 

Joost Brinkhuis  

 

 

  

 

 

Mag ik me even voorstellen? 
 

 



  

 

 

Wat leuk ik mag mij voorstellen aan jullie allemaal.  

Ik ben Irene van den Graven, 33 jaar, ik woon in Enschede en ben werkzaam bij Holland 

Innovative sinds juni 2020 als Sales Representative. 

Holland Innovative is een projectenbureau gespecialiseerd in projectmanagement, 

reliability engineering, probleemoplossing, data-analyse en medische productontwikkeling. 

HI voert projecten uit voor grote multinationals, MKB en tech start-ups. Voor meer 

informatie:https://www.holland-innovative.nl/ 

 

Ik ben onlangs lid geworden van de KKT club en ben gelijk bij de programmacommissie 

aangesloten. Ik werd hartelijk ontvangen en heb gelukkig nog op de valreep een mooi 

bedrijfsbezoek bij Bolk Transport kunnen mee maken. 

https://kwaliteitskringtwente.us10.list-manage.com/track/click?u=3547198b1ff5012f3746c16fd&id=6d87b51543&e=07e19b8902


 

Ik vond het leuk om een aantal van jullie te spreken en hoop de andere leden van KKT ook 

in de komende bedrijfsbezoeken/events te treffen. 

Wil je sparren, kennismaken of heb je ideeën over bedrijfsbezoeken voor 2022/2023 dan 

hoor ik het graag: irene.van.den.graven@holland-innovative.nl 

 

 

Versterking gezocht voor de commissie Ontwikkeling & Promotie  
 

 

 

De KKT en haar leden ontwikkelen zich continu en de wens voor kennisdeling onder elkaar en 

vanuit externen blijft bestaan. Hierom organiseert de commissie (online)meetings. Deze 

meetings zijn een aanvulling op de fysieke bijeenkomsten vanuit de Programma Commissie. 

De meetings zijn kleinschaliger en meer gericht op specifieke, door de aanwezigen zelf 

ingebrachte, onderwerpen. 

  

Het aantal (actieve) leden van de KTT laten groeien is de andere doelstelling waar de 

commissie mee aan de slag gaat. Hiervoor maakt de commissie, via LinkedIn, contact met niet-

leden en gaat in gesprek over de toegevoegde waarde van de KKT. Maar ook leden worden 

door de commissie gevraagd dit te doen en zelf ook actiever te worden voor kennisdeling en in 

commissies. 

  

De commissie Ontwikkeling en Promotie bestaat sinds 2019 uit Remko Tieman en Wouter van 

der Zee. Remko en Wouter zoeken nog 2 nieuwe leden die de commissie willen komen 

versterken. We weken online samen en besteden per persoon 1 tot maximaal 2 uur per week 

aan de commissie. Wil jij meehelpen aan bovenstaande toelichting? Laat het ons dan weten 

via info@kwaliteitskringtwente.nl. 
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