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Nieuwsbrief    
 

Oktober 2018                                                  KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS 

 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van oktober 2018. 

In deze nieuwsbrief meer over het najaarscongres op donderdag 1 november. Deze keer zijn 

we te gast bij de gemeente Gouda. Verder informeren we je hoe we als kring omgaan met 

privacy. Er is weer een nieuwe ‘vragen aan…..’ En we doen wederom een oproep na te 

denken over jouw ideeën en wensen voor de viering van het tienjarig jubileum van de Kring 

in 2019. 

Woordje uit het bestuur 

Aftreden Carel 

Carel Meurs heeft besloten, na een lange staat van dienst, afscheid te nemen van het 

bestuur. Als bestuurslid en penningmeester heeft hij zich intensief ingezet voor de Kring 

zoals hij in zijn afscheidswoordje hieronder ook heeft verwoord. We danken hem zeer voor 

zijn grote inzet in de afgelopen jaren en we zullen hem zeker gaan missen. 

 

Els Braun zal vanaf nu de taken van de penningmeester uitvoeren; we wensen haar natuurlijk 

heel veel succes! 

 

Beste leden, 

Met ingang van 12 juli jl. heb ik mijn bestuursfunctie als penningmeester van de Kring 

neergelegd. Reden hiervoor is, dat mijn profiel niet past in de huidige bestuurscultuur.  

Dit betekent dat je de bestuursfunctie moet neerleggen. 

 

Ik kijk met plezier terug op een bestuursperiode van ruim acht jaar waarin ik een bijdrage 

heb kunnen leveren aan een gezonde en groeizame vereniging. Aan de congressen die ik 

mede heb mogen organiseren en het initiatief voor het uitbrengen van ons boekje Protocol 

Geregeld tijdens het eerste lustrum heb ik goede herinneringen. Ook het in de startblokken 

zetten van een opleidings- en trainingsprogramma in samenwerking met het Protocolbureau 

Den Haag geven mij voldoening om de Kring verder op weg te helpen naar een gezonde en 

passionele vereniging die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.  

Eind van dit jaar beëindig ik mijn lidmaatschap, maar voor ieder van jullie en de vereniging 

blijf ik beschikbaar voor advies, ontwikkeling en uitvoering van protocollaire activiteiten. 

Tot slot bedank ik iedereen voor het vertrouwen dat ik in de afgelopen jaren heb mogen 

ontvangen. Carel Meurs 
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Bestuur 

Het bestuur heeft de laatste jaren een onderbezetting. Herhaalde oproepen voor nieuwe 

leden voor het bestuur hebben (nog) geen resultaat gehad. Wij hebben daarom 

bestuursadviseur Sandra van Vianen gevraagd om de komende tijd het bestuur te 

ondersteunen in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Najaarscongres 1 november 2018 

Dit najaarscongres zijn we te gast in Gouda. Samen met onze collega in Gouda, Jacqueline 

Jansen, gaan we deze dag een mooie invulling geven.  

Lilian Aarts verzorgt een interactieve lezing/workshop over relatiegeschenken, we gaan het 

mooie Gouda bezoeken en we sluiten natuurlijk af met een netwerkborrel. 

Vanaf 9.30 uur zijn jullie van harte welkom. Hou je mail in de gaten voor de details! 

 

Privacy 

Privacy 

Zoals iedereen in Nederland dienen we ons te houden aan de privacy wetgeving. Het is goed 

dat de leden kennis kunnen nemen van dit beleid. Daarom is op onze website het privacy 

beleid na te lezen (onder het kopje leden, downloads). 

Onderstaand kunnen jullie lezen hoe wij met privacy in relatie tot de nieuwsbrief omgaan. 

 

De Kring van Kabinetsmedewerkers beschermt de privacy van de bezoekers van deze 

nieuwsbrief. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze 

privacyverklaring. De Kring van Kabinetsmedewerkers spant zich naar alle redelijkheid in 

deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals 

omschreven in onderstaande privacyverklaring. De Kring van Kabinetsmedewerkers werkt 

conform de Nederlandse privacywetgeving.  

 

Privacyverklaring 

De Kring van Kabinetsmedewerkers heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge 

contacten tussen de leden op het gebied van relatiemanagement, representatie en protocol 

en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. De vereniging wil dit bereiken door het delen van kennis en het 

uitwisselen van ervaringen op het werkgebied, door het houden van netwerkbijeenkomsten, 

het geven voor voorlichting en het verstrekken van adviezen aan de leden en verder door het 

samenwerking met andere organisaties en overige activiteiten in de meest ruime zin van het 

woord die bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging. 

 

Voor het lidmaatschap van de Kring van Kabinetsmedewerkers is een aantal gegevens nodig 

zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Wij kunnen jouw 

emailadres ook gebruiken om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en 

activiteiten van de Kring van Kabinetsmedewerkers. Een lid van de Kring van 

Kabinetsmedewerkers kan op ieder moment besluiten om zijn gegevens aan te passen. Je 
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kunt dit doen door een mail te sturen naar info@kabinetszaken.nl. Bij afmelding maken wij 

jouw gegevens inactief of verwijderen deze uit onze database.  

De Kring van Kabinetsmedewerkers behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan 

te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe 

aanleiding geven.  

 

Vragen 

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, stuur een email naar: 

info@kabinetszaken.nl. 

 

Rubriek: Vragen aan …….. 

(door Sandra van Vianen) 

 

Interview met Jan Jaap van Weering, 

Eigenaar van Distinguished Etiquette en Protocol Consultancy, 

docent bij het Protocolbureau, gastdocent, spreker bij het 

Assemblee Sprekersbureau en de Speakers Academy en 

regelmatig te gast bij radio- en televisieprogramma’s. 

  

Hoe is ooit uw passie gestart voor Etiquette en Protocol 

Jan Jaap van Weering heeft al tientallen jaren een warme belangstelling voor etiquette en 

protocol. Hij dankt zijn kennis van goede manieren en gevoel voor decorum grotendeels aan 

zijn opvoeding en aan zijn latere (bestuurs)activiteiten met een sterk representatief karakter. 

In allerlei situaties merkte Jan Jaap dat mensen zich onzeker kunnen voelen over hun 

houding en gedrag bij formele gelegenheden. Vanaf de jaren negentig is hij zich gaan 

verdiepen in de achtergrond van omgangsvormen en begon hij in zijn vrienden- en 

kennissenkring adviezen te geven over etiquette en omgangsvormen. Geleidelijk aan 

ontwikkelde hij het plan om deze activiteiten een professionele vorm te geven. Met  

Distinguished Consultancy (www.distinguished.nl), opgericht in 2008, heeft hij inmiddels 

een indrukwekkend cliëntenbestand opgebouwd. Jan Jaap is ook docent bij het 

Protocolbureau en hij vervult een aantal gastdocentschappen onder andere bij het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken, IVA Business School, Nederlandse Defensie Academie, NUVO 

Academie (optiekbranche), Sligro Food Group, EuroCollege, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, 

Bovendien wordt Jan Jaap regelmatig voor radio- en televisieprogramma’s uitgenodigd bij 

NOS Radio 1, AVROTROS “Hoe Heurt Het Eigenlijk?”, EO “Blauw Bloed”, BNR, SBS6 en RTL 

Nieuws. Jan Jaap is actief als spreker bij het Assemblee Sprekersbureau www.assemblee.nl en 

de Speakers Academy.  

 

 

 

 

http://www.distinguished.nl/
http://www.assemblee.nl/
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Hoe is het gesteld met de etiquette onder jongeren? 

Anno 2018+ is er weer belangstelling voor etiquette. Jongeren zijn zich ervan bewust dat 

goede omgangsvormen niet opvallen maar het ontbreken ervan wel. Vooral studenten en de 

nieuwe werkenden zijn bereid om trainingen te volgen om hun sociale vaardigheden op een 

hoger niveau te brengen waardoor men eerder voor een betrekking in aanmerking komt. 

Mijn masterclass "Zegevieren met manieren" is zeer gewild. 

 

Heeft u nog een paar leuke voorbeelden waardoor u in uw training verrast raakte of wat u 

opviel? 

Wat mij de afgelopen jaren is opgevallen dat als je over etiquette en protocol doceert en je 

doet dat met de nodige humor en herkenbare anekdotes dat men graag de materie ter harte 

neemt. Ik zeg altijd, voor de één is het een opfris cursus en voor de ander kunnen bepaalde 

aspecten nieuw zijn. Mijn motto luidt: "Wees beleefd, het kost niets en men zal het zich 

herinneren". Meer lezen: Bestel hieronder het Etiquetteboek Van Jan-Jaap 

https://www.distinguished.nl/bestel-jan-jaaps-boek/ 

Oproep om mee te denken! 

Thema’s voor onze congressen. Welk onderwerp zou jij belicht willen zien? 

Bijvoorbeeld internationale samenwerking………… 

2019 is een lustrumjaar; De Kring van Kabinetsmedewerkers bestaat 10 jaar! 

Heb  je ideeën om er een bijzonder lustrum van te maken en wil je ons graag helpen met het 

organiseren van activiteiten, dan horen we dat ook graag!  

We gaan in ieder geval weer een tweedaags voorjaarscongres organiseren naar aanleiding 

van de vele reacties die we hierover hebben ontvangen. 

Graag horen we jouw ideeën/wensen. Je kunt het mailen of doorgeven aan onze secretaris 

Aly van Leussen: a.van.leussen@hellendoorn.nl 

 

Ben je al lid van de Facebookgroep? 
 

Binnen deze groep kunnen alle leden berichten, nieuws of 

oproepen plaatsen. De groep heet ‘Kring van 

Kabinetsmedewerkers’ en kun je in de beslotenheid van de groep 

vragen stellen aan de leden, een leuke ervaring of interessante 

informatie delen. Of een blog.  

 

 

 

https://www.distinguished.nl/bestel-jan-jaaps-boek/
mailto:a.van.leussen@hellendoorn.nl
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In de volgende nummers: 
 Meer over het jubileumjaar. 

 
 

Deze nieuwsbrief is voor jullie opgesteld door de redactie. Mail: 

h.wennekendonk@upcmail.nl 

 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van de Kring van Kabinetsmedewerkers. Zo 

houden we je op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen binnen onze vereniging. Wil 

je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar info@kabinetszaken.nl. 

 

 
Bestuur Kring van Kabinetsmedewerkers 

 

Jolanda Muijlwijk, voorzitter 

Aly van Leussen, secretaris 

Els Braun, penningmeester 

Quirin Prenger, alg. best.lid 

 

www.kabinetszaken.nl 

info@kabinetszaken.nl 
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