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Nieuwsbrief    
 

JUNI/JULI 2017                                                    KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS 
 

 
Hierbij ontvang je de tweede nieuwsbrief van 2017. Ieder kwartaal wordt deze naar de leden 
verstuurd.  
 

In deze nieuwsbrief de wisseling van het oude naar het nieuwe bestuur. Met een 
afscheidswoord van de voormalige voorzitter Jacqueline Carpentier en een kennismaking 
met het nieuwe bestuurslid Quirin Prenger. 

Verder een terugblik naar de voorjaarsbijeenkomst in Zaltbommel, een nieuwe ‘vragen 
aan….’ en nieuws van de werkgroepen. 

Het bestuur wenst alle leden een heerlijk zomer! 

Tip: op de site vind je de link naar de 

speech van Jean Paul Wijers, oprichter en 

directeur van het Protocolbureau, 

gehouden tijdens ons voorjaarscongres. 

 

Nieuw bestuur 
 
Tijdens de ledenvergadering op 8 juni traden er drie bestuursleden af: Voorzitter Jacqueline 
Carpentier, secretaris Jenny van der Zouw en penningmeester Diane de Wolff. Het waren 
zeer drukke en roerige jaren waarin de Kring is gegroeid naar een ongekend groot aantal 
leden. 
 
Het huidige bestuur bestaat uit: 
Jolanda Muijlwijk, voorzitter 
Aly van Leussen, secretaris 
Carel Meurs, penningmeester, 
Els Braun, alg. bestuurslid 
Quirin Prenger, alg. bestuurslid 
 
 
  

http://www.protocolbureau.com/jean-paul-wijers/
http://www.protocolbureau.com/
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Een klein afscheidswoord van de voormalige voorzitter Jacqueline Carpentier: 
 
Beste leden, 
Een klein afscheidswoord van de voormalige voorzitter. Na 8 jaar zit het erop. Jolanda neemt 
het roer over en dat is goed. Er was afgelopen jaar nog een discussiepuntje over het 
verlengen van de termijn van een bestuurslid. Daar was ik het niet mee eens. Na 8 jaar is het 
tijd voor vers/fris bloed. 
 
Ik kijk terug op mooie interessante uitdagende jaren, vooral het 5-jarig jubileum was top. Ik 
wilde eigenlijk met mijn tijgerjurk via een liaan het podium opzweven, maar dat vonden de 
andere bestuursleden Too Much. Het was soms lastig om het bestuurswerk te combineren 
met de dagelijkse werkzaamheden en privé.  Naarmate de Kring groter werd, werden de 
werkzaamheden ook intensiever en vergden veel tijd. Maar………..het was top om te doen.  
 
De Kring begon met ongeveer 30 leden en is inmiddels uitgegroeid naar rond de 220 leden. 
Van een gezelligheid clubje, waar het ontmoeten en netwerken voorop stond, naar een club 
die ook kennisoverdracht belangrijk acht. Werken aan de toekomst met inmiddels de hulp 
van een aantal werkgroepen.  
 
Natuurlijk ook lastige en moeilijke momenten. Heftige ledenvergaderingen, verlies van leden, 
persoonlijke omstandigheden van bestuursleden die toch in de jaren van samenwerken een 
klein beetje familie worden.  
 
De toekomst: zelf ben ik voorstander van vernieuwing en stappen maken. Stil blijven staan is 
voor mij achteruitgang. Met stil blijven staan lopen wij het risico dat ons specialisme verdwijnt 
en/of opgaat in andere functies. Willen wij/jullie dat…………………? 
 
Ik weet dat er leden zijn die huiverig zijn voor verandering, maar toch moeten wij mee om 
ons vak te behouden voor de toekomst. Niet alleen door ons te laten zien, maar ook door 
onze kennis te verbreden en te zorgen dat wij met deze kennis onmisbaar zijn.  Waarom 
bevreesd zijn voor zzp-ers die werkzaam zijn in ons vakgebied. Waarom het een bedreiging 
vinden en aannemen dat externe bureaus alleen maar geld willen verdienen en er niets voor 
terug willen geven.  Wij hebben het tegendeel toch bewezen. Laat het bestuur de 
verantwoording nemen om het in goede banen te leiden en geef ze dat vertrouwen. 
 
Noot: lid ben je als je werkzaamheden verricht als kabinetsmedewerker bij gemeente of 
Provincie. In de statuten staat NIET vermeld in wat voor vorm je werkzaam bent. Good to 
know. 
 
Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst met een groeiende vereniging met een bestuur 
waarvan ik weet dat ze hart voor de zaak hebben.  
 
Achter de schermen zal ik af en toe nog wat meehelpen/denken en organiseren. Laat jullie 
nog niet helemaal los. Ik dank Jenny en Diane en gun ze de rust, want de dames hebben 
veel werk verzet. En wie weet gaat de huidige voorzitter ook een keer zingen voor een 
burgemeester, zoals ik bij Burgemeester Van der Laan heb gedaan in zijn mooie 
ambtswoning in Amsterdam. Voor mij een warme herinnering.  
 
Nou tabé dan en groetjes, 
Jacqueline Carpentier 
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Nieuw bestuurslid Quirin Prenger stelt zich voor. 

 

 

 
 
Nieuw bestuurslid Quirin Prenger, 
 
adviseur externe betrekkingen en kabinetschef  
gemeente Enschede 
 

 
 
Met plezier ga ik aan de slag als nieuw bestuurslid van de kring van kabinetsmedewerkers. 
Ik kijk uit naar een goede samenwerking met de andere bestuursleden maar vooral ook met 
de leden van de kring. 
De kring is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en is de fase van pionieren ontgroeit. Tijd 
voor verdere professionalisering. Het bestuur en de leden hebben hier in de afgelopen jaren 
al goede stappen toe gezet. Mijn credo is dat ‘de strik om de inhoud’ van essentieel belang 
is. Het werk van alle kabinetsmedewerkers doet er toe. Het feit dat we verenigd zijn in een 
kring is goed voor de onderlinge uitwisseling: alleen is maar alleen. In de organisatie is vaak 
weinig weet van het werk van kabinetsmedewerkers. We doen ons werk vaak op de 
achtergrond. De kring draagt bij aan meer bekendheid maar ook meer draagvlak voor de 
werkzaamheden van ons allen.  Met onze kring worden we een geziene en erkende 
samenwerkingspartij. Ik denk dat ik met mijn brede kennis en ervaring in de functie maar ook 
elders binnen overheidsland hierbij van meerwaarde kan zijn en draag ik daarom graag mijn 
steentje bij. 
 
Ruim 15 jaar heb ik bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag gewerkt onder 
meer op de terreinen ondernemerschap, waaronder het stimuleren vrouwelijk 
ondernemerschap en medezeggenschap, toerisme en recreatie, mainportontwikkeling 
Rotterdam en de organisatie van het EK voetbal in Nederland. Na mijn overstap naar de 
gemeente Enschede heb ik me als projectmanager ingezet voor projecten als Brede School 
ontwikkeling en op het gebied van de wederopbouw van de wijk Roombeek, zoals het 
nieuwe museum TwentseWelle en het voorzieningencluster Prismare en vervolgens als 
adviseur externe betrekkingen en kabinetschef. 
 
Buiten mijn werk kun je me onder meer op de golfbaan, de yoga-mat en achter de 
schildersezel vinden. En tenslotte ben ik lid van Vrouwennetwerk Twente. 
 
 
Nieuws uit het bestuur 
Het bestuur heeft het voornemen om de huidige statuten te wijzigen. Dit is van belang nu de 
Kring van Kabinetsmedewerkers zo sterk gegroeid is. De statuten worden vereenvoudigd en 
er zal een Huishoudelijk Reglement aan toe gevoegd worden. Dit Huishoudelijk Reglement 
mag niet in strijd zijn met de wetgeving en de Akte van Oprichting (statuten). Het doel is om 
een werkbaar document op te stellen voor het bestuur, de werkgroepen en de leden. 
We hebben Ab Helsloot als adviseur van het bestuur gevraagd deze aanpassingen te doen.  
Hierover in de volgende nieuwsbrief meer. 
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Terugblik Voorjaarsbijeenkomst Zaltbommel 
 

Voorjaarscongres 
Protocol en Leiderschap 

‘Leidinggeven zonder strepen op je schouders’ 
8 en 9 juni 2017 

Van der Valk hotel in Zaltbommel 
 

De dag startte met een inleiding van Jean Paul Wijers, directeur van Protocolbureau Den 
Haag. Hij vertelde over de modernisering van het protocol. Veel positieve reacties waren er 
van de leden op zijn bijdrage. Hem werd meerdere keren gevraagd om de tekst van zijn 
speech. Op www.kabinetszaken.nl staat een link naar zijn blog. 
 
De ochtend eindigde met een inleiding door Anne-Maartje Oud, gedragsexpert en oprichter 
van de Behaviour Company. The Behaviour Company laat zien welk effect verbale en non-
verbale communicatie hebben op andere mensen. 
Tijdens het interactieve middagprogramma kwamen de vragen los en werden de leden flink 
aan het werk gezet door de trainers. 
 
Na een heerlijk Live Cooking dinner, de ledenvergadering en een zeer geslaagde muzikale 
Meet en Greet, waar de voetjes van de vloer gingen, werd de dag afgesloten. 
 
 
Terugblik Margot Schreuders, gastgemeente Zaltbommel: 
Donderdag 8 en vrijdag 9 juni kwamen heel wat collega’s kabinetsmedewerkers naar 
Zaltbommel. Wat vond ik het leuk om iedereen te ontvangen in ‘mijn’ geliefde Zaltbommel. 
Na een inspannende donderdag volgde een ontspannende vrijdag. Na het ontbijt gingen we 
naar het stadhuis voor een kop koffie en in de stromende regen hebben een stadswandeling 
gemaakt. Daarna hebben we in drie groepen de orchideeënkweker, slow escargots of de 
stadsbrouwerij bezocht. De vrijdag eindigde in de Sint Maartenskerk met een lunch.  
Ik kijk terug op twee heel geslaagde dagen en hoop heel wat collega’s weer een keer terug 
te zien in Zaltbommel.  
 
Margot Schreuders-Verkuil 
Kabinetszaken 
Gemeente Zaltbommel  

 
 

Nieuws van de werkgroepen 
 
Werkgroep Professionalisering 
 
De werkgroep heeft functieprofielen gemaakt voor kabinetsmedewerkers; deze zullen op de 
website worden geplaatst zodat de leden die kunnen gebruiken. De werkgroep zoekt 
collega’s om hen te helpen de opgestelde actiepunten verder uit te werken. 
 
 
 
 

http://www.kabinetszaken.nl/
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Werkgroep Communicatie en Relatiebeheer 
 
De werkgroep is doorlopend bezig de website van de kring te vernieuwen en te 
professionaliseren. Er is er een ABC zoeksysteem in ontwikkeling voor de ledenpagina. Het 
wordt dan makkelijker voor de leden om te zoeken naar relevante achtergrondinformatie en 
documenten om te delen.  
De nieuwsbrief wordt vier keer per jaar naar de leden verstuurd en ook hier zijn nog stappen 
te maken. De facebookgroep wordt goed bezocht en er worden regelmatig berichten 
geplaatst. 
 
Beide werkgroepen hebben een gezamenlijk (Skype) overleg in juli voor afstemming van alle 
activiteiten. 
 
Nieuwe leden zijn heel welkom. Eigenlijk kunnen beide werkgroepen niet 
verder zonder nieuwe leden. 
 
 

Rubriek: vragen aan ……….. 
 
 

 

 
 
Door Sandra van Vianen-Marrink, sinds 2015 lid van de Kring.  

 
Iedere nieuwsbrief drie vragen over ons vakgebied aan externen die raakvlakken hebben 
met ons vakgebied. 
 
 
In deze nieuwsbrief drie vragen aan Jaap van Berkel, adviseur 
Bestuurlijke Ontvangsten en Kabinet bij de gemeente 
Zoetermeer. Deze gemeente telt bijna 125.000 inwoners. 
 

 
 

1.      Waar bestaan jouw dagelijkse werkzaamheden uit?  
Vooral informatie vergaren voor het schrijven van de programma’s voor de optredens van de 
burgemeester. Wekelijks neem ik  met de burgemeester, zijn bestuursadviseur, secretaresse 
en communicatie de agenda door en bespreken wij de binnengekomen uitnodigingen. 
Voordat de uitnodigingen worden voorgelegd heb ik met de bestuursadviseur en 
communicatie zelf al naar de uitnodigingen gekeken zodat er één advies gaat naar de 
burgemeester. Daarnaast adviseer ik het college van B&W over het relatiemanagement en 
protocollaire zaken. 

 
 
2.      Waar ben je het meest trots op in je werk en waarom? 

Het cluster Kabinet is een adviserend cluster geworden. Voorheen was het een soort 
evenementenafdeling en kabinet is nu veel meer dan dat en adviseert gevraagd en 
ongevraagd direct aan de burgemeester en zit als staffunctie veel vaker aan 
tafel.  Daarnaast hebben wij allerlei processen en middelen gestandaardiseerd dit geeft rust 
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en zorgt ervoor dat we sneller kunnen anticiperen op onverwachte zaken/ verzoeken. Zo is 
er nu een vast draaiboek voor de optredens van de burgemeester en het college van B&W, 
is er nieuw briefpapier voor de Burgemeester, uitnodigingskaarten en placeringskaartjes. 
 

3.      Werk je al langer in dit vak, kun je iets over je achtergrond vertellen? 
Ja. Ik heb de opleiding HBO Facility Management gedaan. Ben 4 jaar werkzaam geweest als 
assistent facilitair manager. Die baan heb ik opgezegd en ben voor mijzelf begonnen in de 
horeca en evenementen. Uiteindelijk ben ik werkzaam geweest als host bij het 
Protocolbureau in Den Haag. Ik heb gewerkt als assistent protocol chef op de Floriade 2012. 
Daarna heb ik gewerkt als protocol chef van de staatssecretaris van het ministerie van I en M 
en later als protocoladviseur van de voorzitter van de Tweede Kamer. In 2016 ben ik in 
dienst getreden als Kabinetschef bij de Gemeente Zoetermeer 
 

4.      Lid van de Kring van Kabinetsmedewerkers? Ja/nee 
Nee 
 
 
Suggesties van andere leden voor deze rubriek zijn welkom. 
 

 
Wat gaan we verder doen in 2017 
 
Op donderdag 2 november 2017 wordt het najaarscongres gehouden en zijn we te gast bij 
de gemeente Wageningen. Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief meer. 
 

Ben je al lid van de Facebookgroep? 
 

Ben je al lid van de besloten Facebookgroep?  
 
Binnen deze groep kunnen alle leden berichten, nieuws of 
oproepen plaatsen. De groep heet ‘Kring van 
Kabinetsmedewerkers’ en heeft inmiddels 94 leden.   
In de beslotenheid van de groep kun je vragen stellen aan de 
leden, een leuke ervaring of interessante informatie delen. Of een 
blog. 
 

 

In de Linkedin groep van de Kring (104 leden) worden ook regelmatig vragen gesteld of 
ervaringen uitgewisseld. 
 
 

Save the date 
 

2 november najaarscongres Wageningen 

 
 
Deze nieuwsbrief is voor jullie opgesteld door de redactie van de werkgroep Communicatie 
en Relatiebeheer. Mail: h.wennekendonk@upcmail.nl. 
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