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                           Van de voorzitter 
 

 

Beste KKT’ers, 

 

Eindelijk kunnen we weer verslag doen van een kringbijeenkomst. Nu Nederland weer 

“open” is en we alle contacten weer hebben kunnen oppakken zijn we als KKT ook weer 

gestart met fysieke bijeenkomsten. 

 

In deze nieuwsbrief dan ook een kort verslag en een link naar het complete verslag op de 

website van het bezoek aan Equinix. Daarnaast ook de aankondiging van een nieuw 

initiatief: Peer Group Meetings. En de aankondiging van de activistenbijeenkomst waarin 

we de binnen de vereniging actieve KKT-leden bedanken voor hun inzet voor de KKT. 

 

Want onze vereniging, die binnenkort 50 jaar bestaat, kan alleen bestaan als er actieve 

leden zijn die zich inzetten voor de vereniging. Ben jij benieuwd naar wat jij bij kunt dragen 

aan de KKT? Informeer dan eens bij het bestuur of één van de commissieleden. Wij zijn 

altijd op zoek naar leden die zich in willen zetten en er zo voor willen zorgen dat we 

interessante activiteiten kunnen blijven ondernemen. 

 

Op 23 augustus 2022 bestaat de KKT 50 jaar. En dat willen we niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. We gaan daarom tijdens het komende jubileumjaar diverse bijeenkomsten en 

activiteiten organiseren in het kader van dit jubileum. Hierover volgt nog nadere 

informatie. Ook voor de organisatie daarvan zijn nog voldoende helpende handen nodig. 

 

mailto:info@kwaliteitskringtwente.nl


 

Voor nu wens ik u veel leesplezier en ik hoop u snel weer op een bijeenkomst te mogen 

begroeten. 

 

Hartelijke groet, 

Joost Brinkhuis  

 

 

 

 

 

Geplande bijeenkomsten tot de zomer 
 

 

Nu alle restricties opgeheven zijn is de programmacommissie druk doende om 

weer een mooi programma in elkaar te zetten voor de rest van dit seizoen en 

uiteraard ook voor komend seizoen. Volgend jaar is een jubileum jaar en de 

eerste opzet daarvoor begin al aardig vorm te krijgen. Daarover meer in een 

volgende nieuwsbrief! 

 

Vrijdag 13 mei - Activistenbijeenkomst 

De KKT draait volledig op vrijwilligers. Eens per jaar zetten we de vrijwilligers 

en hun partners in het zonnetje om hen te danken voor de inzet voor onze 

vereniging. Let op: deze bijeenkomst is op uitnodiging, u kunt zich dus hier niet 

voor inschrijven. Zoals bekend zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor de 

diverse commissies, dus meld u aan en dan zien we u graag volgend jaar 

tijdens de activistenbijeenkomst. 

 

Maandag 16 mei - RTV Oost. 

Een unieke kans om een kijkje achter de schermen  te nemen van onze 

regionale omroeporganisatie. Op een afwijkend tijdstip dan u van ons gewend 

bent, dit vanwege de studio activiteiten van de omroep. We zien u graag in 

Hengelo. 



 

Aanmelden kan hier! 

 

 

Dinsdag 14 juni - KKT Kwaliteitsdag  

Noteert u deze dag vast in uw agenda! Tijdens deze dag worden twee 

bedrijven bezocht. Verdere informatie volgt binnenkort. 

 

Online bijeenkomsten NNK 

De NNK heeft in mei wekelijks een online bijeenkomst op de agenda staan. 

Leden van de KKT zijn van harte welkom om deze bij te wonen. U kunt zich 

hiervoor aanmelden via de agenda op de KKT website.  

Dinsdag 10 mei: Stimulerend auditen 

Dinsdag 17 mei: Future proof quality management 

Dinsdag 24 mei: Data-driven auditing  

Woensdag 25 mei: EOQ webinar - Insights on excellence   

 

 

 

 

 

Bedrijfsbezoek Equinix Data Center  
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Op 23 maart heeft de KKT een bezoek gebracht aan Equinix Data Center. Zij 

zijn in Enschede gevestigd in het pand waar voorheen de Nederlansche 

Bank lang gezeteld heeft. U leest meer over dit bezoek in dit verslag. 

 

 

Nieuw KKT initiatief om gericht kennis te delen 
 

 

Kennis en ervaring delen tussen leden blijft het hoogste doel voor leden van de 

KKT. Hierom starten we,  naast de bedrijfsbezoeken, met nieuwe Peer-Group-

Meetings (PGM's). Dit zijn kleine bijeenkomsten met vakgenoten (leden) 

rondom een specifiek onderwerp. 

 

Om aanwezigheid waarde te geven, zijn alleen leden met veel en weinig 

kennis aanwezig. Zo kunnen enkele leden hun kennis brengen en kunnen 

meerdere leden kennis ophalen. Om de onderwerpen van de PGM's te bepalen 

heb je een digitale enquête ontvangen. 
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Natuurlijk is het leuk om de PGM bij een lift te doen. Als dat niet mogelijk is, 

doen we de PGM bij Van der Valk in Hengelo. Samen stemmen we het tijdstip 

(einde middag / begin avond) en de duur (1,5 tot max. 2 uur) af. Laagdrempelig 

is het kernwoord. Voorbereiding is nauwelijks nodig en je haalt er veel uit! 

 

Namens de KKT Commissie Promotie en Ontwikkeling, 

Remko Tieman en Wouter van der Zee  
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u uitschrijven voor de nieuwsbrief. 
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