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Jaarverslag Kwaliteitskring Twente                                                

Betreffende het verenigingsjaar 1 juli 2017 –  30 juni 2018 
 

De KKT verenigingsjaar 2017 - 2018 
Het verenigingsjaar kenmerkte zich door: 

• Lustrumcongres 45 jaar KKT  

• 3 Kringbijeenkomsten  

• Deelname aan ‘De Rode Loper’ –   
nieuwjaarsbijeenkomst met onze 
Netwerkpartners  Twente 

• Een gezellige Activistenavond bij de 
Cosmos Sterrenwacht  en planetarium 
in Lattrop 

• KKT-collegetour: Desso tapijten in 
Oisterwijk en Ahrend Kantoormeubelen 
in Sint-Oedenrode 

• Digitale Uitgave van De Kwaliteitskrul, 
jubileumeditie 

• Nieuw bestuurslid: Joost Brinkhuis 

• Samenwerking met Clubdiensten t.b.v. 
nieuwe website, facturatie en 
backoffice KKT 

 

 
 
Jaarthema 
Dit jaar was het centrale thema ‘Kwaliteit van 
Leiderschap’. Leiderschapskwaliteiten zijn de 
vaardigheden, het gereedschap, het vermogen 
en gedrag, noodzakelijk om anderen succesvol 
te motiveren en sturen. En toch bevat 
leiderschap meer. De bekwaamheid mensen 
te laten groeien door gebruik te maken van 
hun vaardigheden en competenties. 
De meest succesvolle leiders zijn dan ook die 
leiders die anderen stimuleren succesvol te 
zijn. 
 

Algemene Ledenvergadering & Lezing  
20 september 2017 – 28 deelnemers 
Ir. Mark Peters, Innovation Manager bij 
IJsseltechnologie verzorgde een lezing 
aansluitend aan de ALV over leiderschap en 
innovatie. Mark besprak de wijze waarop je 
kwaliteit in leiderschap kunt tonen door het 
toepassen van nieuwe technologieën mert de 
nadruk op Smart Industry en het gebruik van 
Internet of Things.  
 
Ook dit jaar hebben we weer een aantal 
bedrijven bereid gevonden om hun visie te 
geven op het thema Leiderschap. Het 
jaarthema ‘Leiderschap’ wordt tijdens de 
kringmiddagen, Collegetour en het 
Lustrumcongres ingevuld vanuit diverse 
perspectieven.  
 
Bestuur en Commissies 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:  
Henk-Jan Wegman voorzitter 
Elize Hulscher  secretaris 
Eric van de Straat penningmeester 
Het Secretariaat wordt gevoerd door Oranda 
Krupers 
 
Per 10 januari 2018 is als nieuw bestuurslid 
Joost Brinkhuis, Manager Kwaliteit en 
Personeelsontwikkeling bij Asito 
Schoonmaakdiensten, aangetreden. 
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De Kringbijeenkomsten, Collegetour en 
Activistenavond werden georganiseerd door 
de Programmacommissie. Deze commissie 
bestaat uit: 
 
Johan Zemansky voorzitter  
Alfred Bonke   lid 
Onno Coster   lid 
Jaap Hekkema   lid 
Rick Nijhuis   lid 
Erna Wolberink   lid 
 
Dit jaar heeft de Kwaliteitskring drie  
kringbijeenkomsten bij interessante bedrijven 
en de collegetour naar Desso en Ahrend 
georganiseerd. Daarnaast is een 
activistenavond georganiseerd en hebben we 
deelgenomen aan de nieuwjaarsbijeenkomst 
‘De Rode loper’ , georganiseerd in 
samenwerking met onze netwerkpartners in 
Twente.  
 
Een terugblik op de activiteiten 2017-2018 
 

 
 
Kringbijeenkomst Asito Schoonmaakbedrijf 
15 november 2017 - 27 deelnemers 
Duurzaamheid zit in de genen van Asito en van 
haar werknemers. Op het gebied van sociale 
duurzaamheid loopt Asito voorop. In diverse 
presentaties geeft het bedrijf inzicht in de 
wijze waarop Leiderschap en duurzaamheid 
elkaar kunnen versterken.  
 
Joost Brinkhuis en collega’s verzorgden 
presentaties over Leiderschap in de 
schoonmaakbranche en het belang van  
duurzaamheid voor zowel het bedrijf als voor 
haar klanten. Hans van Leeuwen, HR Directeur 
gaf aan dat het leiderschap onder andere naar 
voren komt in de aandacht voor inclusie. 
Oftewel: ervoor zorgen dat niemand op 
voorhand wordt uitgesloten. 

 

Rode loper Nieuwjaarsbijeenkomst 
‘Earth is calling Twente’ 
8 januari 2018 – 650 deelnemers/ 24 KKT 
 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 
maandag 8 januari 2018, keken we terug op 
het ondernemende jaar 2017 en vierden we 
onze successen. Tegelijkertijd inspireren we 
elkaar om ook in 2018 en de komende jaren 
voorop te blijven lopen, innovaties te 
ontwikkelen en met ons ondernemerschap en 
de typische Twentse mentaliteit de wereld te 
blijven verbeteren. 
 
Tal van technologische vernieuwingen en 
maatschappelijke verbeteringen zijn nodig om 
de doelen van de wereldleiders te bereiken.  
 
Twentse ondernemingen, onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen en overheden kunnen 
de kansen pakken om nog meer marktgerichte 
oplossingen aan te dragen en zo de benodigde 
veranderingen te realiseren. Vele oplossingen 
biedt Twente reeds, wereldwijd. De urgentie is 
groot, zo weten we allemaal! 
 

 
 
 



  

 
 
Kringbijeenkomst Benchmark Electronics 
14 februari 2018 - 32 deelnemers 
Benchmark Electronics in Almelo maakt 
onderdeel uit van de multinational Benchmark 
Electronics Inc., een beursgenoteerde 
onderneming op het gebied van het 
ontwikkelen en vervaardigen van elektronica 
en het leveren van diensten richting original 
equipment manufacturers (OEM's). 
 

 
 
Benchmark levert aan haar klanten 
veelomvattende en geïntegreerde ontwerp- 
en productiediensten en faciliteiten, vanaf het 
initiële productieontwerp tot en met volume 
productie en zelfs tot en met het rechtstreeks 
leveren van het eindproduct. Momenteel 
heeft Benchmark Electronics Inc. 23 
vestigingen. De vestiging in Almelo telt ca. 500 
medewerkers 
 
Dat Benchmark en haar klanten zich met de 
nieuwste technologie bezighouden bleek 
meteen tijdens de rondleiding. Via een code 
konden we  3D-tour bekijken. Ook kregen we 
een demonstratie van de HoloLens.  
 
 
 
 
 

 
 
Lustrumcongres- 45 jaar KKT 
21 maart 2018 – 128 deelnemers 
Op 21 maart heeft de Kwaliteitskring Twente 
haar 45ste verjaardag gevierd. De leden van de 
KKT en haar netwerkpartners hebben een 
inspirerend en vermakelijk jubileumcongres 
voorgeschoteld gekregen met als titel: 
Twente, fit for the future – Slimme 
technologie & leiderschap. 
 

 
 
Tijdens het congres zijn technologische 
ontwikkelingen in beeld gebracht en was er 
ruim de gelegenheid om met collega-
geïnteresseerden te spreken over de geboden 
onderwerpen. 
 
Vanuit ons samenwerkingsverband in 
Ondernemend Twente zijn ook de leden van 
de IKT uitgenodigd voor het congres.  
 
Het Lustrumcongres is georganiseerd door de 
Lustrumcommissie, bestaande uit 
Ab Meirik   lid 
Johan Zemansky  lid 
Jaap Hekkema   lid 
Rick Nijhuis   lid 
Erna Wolberink   lid 
Eric van de Straat  lid 
Elize Hulscher   lid 
 



  

 
 
Magazine KKT-krul, lustrumeditie 2018 
In juni van dit jaar is de Lustrum –editie van 
het magazine De Krul (2018) gepubliceerd. 
Deze krul geeft een sfeerimpressie van het 
Lustrumcongres met o.a. interviews en foto’s 
van aanwezigen.  Dit magazine is ook ter 
beschikking gesteld aan de IKT leden.  
 

 
 
Collegetour Desso -Ahrend Kantoormeubelen 
5 april 2018  - 18 deelnemers  
Beide bedrijven richten zich sinds enkele jaren 
op cradle to cradle toepassingen. Cradle to 
cradle onderscheidt een biologische cyclus en 
een technische cyclus en streeft ernaar om 
deze cycli te verenigen. De biologische cyclus 
herhaalt zich eigenlijk van nature en heeft 
daarom de voorkeur boven de technische 
cyclus. 

De inrichting van werkplekken is een 
belangrijke markt voor zowel Ahrend als 
Desso. De trend naar multifunctionele ruimtes 
en focus op duurzaamheid is in de branche 
voortvarend opgepakt. Dankzij innovaties 
heeft haar imago de afgelopen jaren een 
omslag gemaakt van oubollig naar hip en 
trendy. 

 

 
 
Kringbijeenkomst ALMI Machinefabriek 
15 mei 2018 – 25 deelnemers 
Edwin Pol (QM) heeft ons in zijn presentatie 
meegenomen naar de praktische invulling van 
het leiderschap bij Benchmark conform ISO 
9001:2015. Belangrijk is dat een leider 
werkelijk aan het stuur zit. Dit bereik je niet 
door vergaderen en hier weer verslagen van 
te maken maar door daadwerkelijk samen aan 
het werk te gaan. Bij Benchmarkt gebeurt dit 
door een praktische invulling van daily stand 
up meetings waarbij de acties die nodig en 
zinvol zijn direct worden opgepakt.  
 

 
 
Activistenavond Ootmarsum 
19 mei 2018 - 28 deelnemers 
De Programmacommissie heeft in mei een 
gezellige activistenavond georganiseerd voor 
alle actieve leden. Na een blik in de sterren bij 
Sterrenwacht  Cosmos in Lattrop, hebben we 
het verenigingsjaar afgesloten met een 
gezellig diner.  
 
Voor meer informatie leest u de verslagen op 
de website www.kwaliteitskringtwente.nl 
 

http://www.kwaliteitskringtwente.nl/


  

Commissie Opleidingen 
De commissie Opleidingen bestaat uit: 
Gerard Berendsen                 voorzitter  
Patrick de Boer    lid 
Jieles van Daalen                    lid 
Annemarie Denneboom       lid 
Rienco Ligtenbarg                 lid 
Oranda Krupers  Administrateur/ cursusbureau 
 
Ronde tafelbijeenkomsten 
Dit seizoen zijn er 2 trainingen georganiseerd, 
een training ISO 9001:2015 en een training 
Rootcause Analyse. Daarnaast zijn er 
voorbereidingen getroffen voor een vervolg 
op de ronde tafelbijeenkomsten.  
 
Redactiecommissie 
De Redactie bestond uit: 
Sonja Hommels   lid 
Jelle Winia                             lid 
Jeroen Voortman  lid 
Wouter van der Zee   lid 
  
De redactiecommissie heeft de verslaglegging 
van de bijeenkomsten verzorgt en schrijft 
artikelen over  de wijze waarop (Twentse) 
bedrijven omgaan met kwaliteitsmanagement.  
 
De vereniging – ontwikkeling leden 
Het totale ledenaantal blijft stabiel. We 
houden circa 200 leden, grotendeels werkend 
bij Twentse bedrijven.  
 
Onze nieuwe leden worden warm ontvangen 
in onze vereniging, door onze ledenmanagers 
Onno Coster en Rick Nijhuis. Zij zorgen dat de 
nieuwe leden worden welkom geheten en 
wegwijs gemaakt binnen de vereniging. 
 

       
 
Financiën 
En tenslotte de rekening en verantwoording 
m.b.t. het gevoerde financiële beleid in het 
verenigingsjaar 2017 – 2018.  
 
 
 

Het gevoerde beleid is vastgelegd in: 
Financieel Overzicht 2017 – 2018 en de 
Balans 2017 – 2018.  
Voor dit boekjaar was een negatief resultaat 
begroot van € 13.500,-. Dit vanwege de extra 
kosten van het Lustrumcongres en de 
implementatie van de nieuwe website met 
backoffice. Deze kosten waren in de afgelopen 
jaren al als een voorziening opgenomen voor 
dit boekjaar.  
 
Het werkelijke resultaat  over het boekjaar 
2017-2018 was -/- € 13.193,-. Dit is met name 
te danken aan de hogere contributie-
inkomsten dan begroot. 
 
Nieuwe website en backoffice 
Per 1 januari 2018 heeft de Kwaliteitskring een 
nieuwe website en backoffice via het bedrijf 
Clubdiensten. Door deze overstap beschikken 
we weer over een website met moderne look 
en feel.  De nieuwe backoffice biedt  ons meer 
mogelijkheden om de ledenadministratie, 
uitnodigingen en financiën centraal eenvoudig 
te behandelen.  
Clubdiensten wordt door andere 
kwaliteitskringen gebruikt, waardoor 
uitwisseling van kennis en evenementen met 
onze partnerkringen eenvoudiger wordt.  
 

 
 
Onze partners in Nederland 
De KKT- leden zijn door het Nederlands 
Netwerk voor Kwaliteit wederom uitgenodigd 
voor het Business Improvement  Event op 15 
juni en voor diverse bijeenkomsten c.q. 
trainingen van de andere kwaliteitskringen.  
 
Sluiting 
Het afgelopen verenigingsjaar heeft voor de 
KKT in het teken gestaan van het 
lustrumcongres. Dit congres, voor het eerst 
samen met het IKT uitgevoerd, heeft onze 



  

vereniging  verder op de kaart gezet. Artikelen 
in het magazine “KwaliteitinBedrijf” en 
“KijkopOostNederland” bereiken een breder 
publiek. Om de naamsbekendheid van de 
kwaliteitskring te vergroten is onder andere 
een nieuw Twitteraccount aangemaakt en 
worden onze bijeenkomsten regelmatig op 
linkedin gepubliceerd. Structurele invulling 
van de Social Media- en promotieactiviteiten 
blijft echter moeilijk door het ontbreken van 
voldoende mankracht. In het komende jaar zal 
hiervoor een oplossing moeten worden 
gevonden.  
 
Het bestuur bedankt graag alle leden,  die om 
niet zich hebben ingezet  voor de 
Kwaliteitskring Twente 
 
Voor het komend verenigingsjaar ligt er 
wederom een uitdaging om nieuwe inhoud te 
geven aan onze missie om een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan het succes van 
ondernemingen en organisaties in de regio 
Twente. 
 
 
Enschede 28 augustus 2018 
 
Elize Hulscher  
Secretaris 
 


