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Nieuwsbrief    
 

April 2019                                                  

KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS 

 
 

Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van 2019.  

Een feestelijk jaar want we bestaan 10 jaar! 

 

Woordje van het bestuur  

De eerste nieuwsbrief in 2019 in een bijzonder jaar. We vieren namelijk alweer het tweede 

lustrum van de Kring van Kabinetsmedewerkers! 

 

14 mei 2009: een bijzondere dag. De Kring werd opgericht met steun van de gemeenten 

Soest, Vlaardingen en Tilburg. De initiatiefnemers van toen hebben het goed gezien:  

er is behoefte aan een beroepsvereniging op het werkveld dat ons bindt: (bestuurlijke) 

representatie, relatiebeleid en protocol. 

 

Aan het einde van 2009 telde de vereniging al 90 leden! 10 jaar later hebben we 235 leden. 

In de afgelopen jaren hebben we met elkaar bewezen dat onze kring er toe doet.  

We ontdekken met elkaar waar ons vak voor staat, we leren met elkaar, we helpen elkaar en 

weten elkaar steeds beter te vinden. Dat is belangrijk omdat velen van ons een solistische 

functie in de organisatie hebben. 

 

Een lustrum verdient een bijzondere locatie: het eerste lustrum vond plaats bij Koninklijke 

Burgers Zoo in Arnhem. Voor het tweede lustrum hebben we ook voor een bijzondere locatie 

gekozen, namelijk het Vredespaleis in Den Haag. 

 

Dit bijzondere jaar gaan we vieren met onder andere een aantal extra activiteiten, zoals de 

werkbezoeken aan Koninklijke Begeer, waar een aantal van jullie al aan deelgenomen heeft. 

Voor het najaarscongres in oktober werken we momenteel aan een aantrekkelijk programma 

over relatiemanagement in de praktijk. En in november is er een bijeenkomst over ‘crises en 

wat dan’ georganiseerd door onze collega in Oss. 

 

Het bestuur wenst jullie allen een mooi lustrumjaar toe en hoopt jullie met velen bij de 

diverse activiteiten en bijeenkomsten te treffen! 



NIEUWSBRIEF KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS Pagina 2 
 

Voorjaarscongres Den Haag 

Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei vindt het voorjaarscongres plaats in Den Haag.  

We hebben voor jullie een prachtig programma samengesteld samen met de jubileum 

commissie. Het thema wordt 75 jaar Vrijheid.  

Naast een inhoudelijk programma gaan we ‘s avonds gezellig eten op het strand.  

 

Het programma  op donderdag 23 mei ziet er globaal als volgt uit: 

In de ochtend zal er na het officiële welkom door de voorzitter en een kort woord van ons 

erelid en een gastspreker, aandacht zijn voor het thema 75 jaar vrijheid in 2020. Onze  

oud-collega en tegenwoordig strategisch adviseur stakeholdersmanagement bij het 4 en 5 

mei Comité, Mark Verheul, vertelt ons over de concrete plannen. We gaan zelf ook aan de 

slag. Na de lunch staat ons werk centraal. Er zijn diverse workshops waar je je voor in kunt 

schrijven en er is ook gelegenheid voor een ‘Meet en Greet’ met bedrijven en organisaties. 

’s Avonds gaan we BBQ’en in een strandtent en zal een DJ ons vermaken. 

 

Vrijdag 24 mei  

De Kanselier der Nederlandse Orden, generaal-majoor b.d. Henk Morsink geeft een 

presentatie over de Koninklijke Onderscheidingen en een toelichting op de nieuwste 

ontwikkelingen.  

 

KANSELIER – De kanselier der Nederlandse Orden beheert de Nederlandse Orden en bewaakt 

de zuiverheid en de waardigheid ervan. Hij oefent deze taak uit namens de grootmeester.  

Hij of zij valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. De kanselier is voorzitter van het Kapittel der Militaire Willemsorde en lid 

van het Kapittel voor de Civiele Orden.  

 

Daarna kun je de dag indelen zoals je zelf wenst! 

Ga je wandelen aan het strand, bezoek je een museum, 

of ga je winkelen. De keuze is geheel aan jou. 

 

Hotels 

We bieden kamers aan in het Carlton Beach Hotel in Scheveningen (4-sterren) 

https://www.carlton.nl/beach-hotel-scheveningen 

> Kom je met de auto? Wil je in 1 minuut op station Den Haag Centraal zijn of slaap je het 

liefste in het centrum?  Dan adviseren wij het (4-sterren) hotel 

https://www.babylonhoteldenhaag.com/nl/ 

Denk alvast na over je keuze en of je het liefst een kamer deelt of alleen van een kamer 

gebruik maakt. 

 

https://www.carlton.nl/beach-hotel-scheveningen
https://www.babylonhoteldenhaag.com/nl/
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Babylon Hotel Den Haag   Carlton Beach Hotel 

 

Protocolumn 
 

Trots presenteren we een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief van ons erelid Henrik de Groot! 

 

DOESLIEF 

 

  

 Foto: Jan de Carpentier 

 

Doeslief is de titel van de campagne, die ten doel heeft om de macho omgangsvormen  

en dito taalgebruik te normaliseren. Dus niet meer reageren met dodelijke ziektes en 

geslachtsdelen op tegenvallers, maar deze incasseren met wat ingetogener teksten.  

En ook de werkende mensen, die ons van dienst zijn, begroeten i.p.v. negeren.  

Laten we hopen, dat deze actie een breed draagvlak krijgt, ook onder degenen die 

bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. We zullen het gaan zien–  

en horen, te beginnen in de campagnes voor de komende verkiezingen.  

 

Hoe actueel kan een eerste column zijn dankzij een actie, die pal in het verlengde ligt van de 

zaken waarvoor ik mij al decennia inzet, te weten de omgangsvormen bij bestuurlijke 

evenementen in de openbare ruimte. Op zo’n brede support had ik niet durven rekenen bij 

de aftrap van mijn eerste column voor de Kabinetskring.  

Bijna twintig jaar na het verschijnen van mijn 

handboek Protocol krijg ik publieke navolging. 

SIRE is deze maand met een campagne 

begonnen voor normale omgangsvormen en 

correct taalgebruik in de openbare ruimte. 

 

Overigens was ik niet de enige voorstander, die 

ter zake het een en ander op papier had gezet. 

Inez van Eijk, Reinildis van Ditzhuyzen en Amy 

Groskamp-ten Have gingen mij voor en … niet 

te vergeten Erasmus met zijn etiquetteboekje 
voor de opgroeiende jeugd uit 1531.   
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De komende tijd maak ik jullie in deze Protocolumn deelgenoot van mijn ervaringen in 

”Protocolland”, zoals ik die heb opgedaan sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. Ik probeer 

daarbij een anekdote aan een leermoment te koppelen, zodat jullie er iets van leren. 

 

Ik begin met een korte, want de inleiding nam al wat ruimte in beslag. Een van de taken van 

de kabinetsmedewerker is ervoor te zorgen, dat zijn of haar bestuurder er netjes uitziet bij 

een openbaar optreden. In mijn carrière heb ik heel wat roos van ministeriële schouders 

afgeklopt, dossiers uit burgemeesters handen genomen en voorkomen, dat de toespraak 

met een open gulp begon. Soms moet je je baas ook er op attenderen, dat zijn of haar 

“uitdossing” kritiek bij gasten en toehoorders oproept. Zo ook bij de echtgenote van mijn 

Haagse burgemeester, wier blauw gelakte nagels – we speken over 1987 – negatieve reacties 

opleverden. Als chef Kabinet vond ik, dat ik dit in ieder geval een keer bij haar aan de orde 

moest stellen. Ik wachtte een goed moment af. Dit kwam via een invitatie van het chique 

Haagse warenhuis Maison de Bonneterie, die mevrouw uitnodigde om de opening van de 

vernieuwde tearoom te verrichten. De invitatie werd aangenomen en toen ik de gang van 

zaken met haar doorsprak, stelde zij mij de vraag: “Henrik, wat voor dames komen daar?”  

Ik zag mijn kans en antwoordde: “Dames met blank of rood gelakte nagels!” Mevrouw, die 

heel sportief van aard was en een goede gevoel voor humor had, reageerde met: “Henrik, 

goed dat je dit aan mij hebt doorgegeven. Maar zeg tegen de mensen, die bezwaar hebben 

tegen mijn blauw gelakte nagels, dat deze nog heel lang blauw zullen blijven!”  

Het werd een geslaagde opening en ook daarna heb ik steeds aller-prettigst met haar en 

haar man samengewerkt.  

De les: Kies vooral het goede moment voor dergelijke boodschappen! 

 

Henrik 

 

Administratie 
Is jouw e-mailadres gewijzigd, je gemeente gefuseerd? Geef dan aan het secretariaat je 

nieuwe mailadres door. Jouw lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap dus geef aub je 

eigen mailadres door aan info@kabinetszaken.nl. 
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Nieuw boek over Strategisch Relatiemanagement 

 

Op 4 maart 2019 werd het boek officieel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de 

Hermitage Amsterdam, waar ook het schilderij op de voorzijde van het boek hangt. Het 

bestuur van de Kring was ook vertegenwoordigd. 

Het Engelse boek is een uitgave van Amsterdam University Press en het Institute of Strategic 

Relationship Management (ISRM) in Den Haag, en is geschreven door Jean Paul Wijers, 

Monica Bakker, Robert Collignon en Gerty Smit. Het boek richt zich op diegenen die binnen 

een organisatie de verantwoordelijkheid hebben voor het management van een 

professioneel, zakelijk netwerk. Meer lezen en bestellen:  

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/protocolbureau/c-3337550/boeken/ 

 

Veel enthousiasme voor speciale Kring rondleidingen 

Koninklijke Begeer/Van Veluw 

door Ab Helsloot 

 

Als aftrap van ons lustrumjaar zijn de rondleidingen bij 

Koninklijke Begeer/Van Veluw in Zeist op 5 maart gestart. 

Onderscheidingen, eremedailles, penningen, insignes, 

uniformdecoraties, badges, Wings, prijzen. 

Kabinetsmedewerkers hebben er regelmatig mee te maken. 

Maar hoe worden deze gefabriceerd? Bij Koninklijke 

Begeer/Van Veluw krijg je een kijkje in de keuken van dit 

zeer ambachtelijke bedrijf. Van ontwerp tot eindproduct. 

 
 

 

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/protocolbureau/c-3337550/boeken/


NIEUWSBRIEF KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS Pagina 6 
 

 

 

Na ontvangst door Ab Helsloot namens het bestuur van de 

Kring en Walter de Vroege, manager bij Koninklijke 

Begeer/Van Veluw kon de rondgang beginnen. Het bedrijf 

heeft de aanwezige leden zeer gastvrij ontvangen. De start 

was bij de ontwerp afdeling. Op basis van de wensen van 

de klant wordt hier het definitieve ontwerp gereed 

gemaakt voor de productie. Alle productieprocessen in het 

bedrijf hebben we gezien: van ruwe versies van de diverse 

producten tot de eindafwerking. Vakmanschap en 

ambacht staan hoog in het vaandel. 

 

   

 

De aanwezige leden waren erg enthousiast (Reactie Facebook: was zeer interessant! Leuk om 

het eens te zien, zeker waard om te gaan!). Ook was er tijd voor het opdoen van nieuwe 

contacten en informatie uitwisseling.  

Dank aan de leden die naar Zeist waren gekomen! 

 

Heb je je nog niet aangemeld voor een rondleiding? Meld je dan aan voor 11 juni, 18 

september of 6 november. Per dag zijn er twee rondleidingen: ’s-morgens van 10:00 tot 

11:30 uur (inloop 09:30 uur) en ’s-middags van 13:00 tot 14:30 uur (inloop 12:30 uur). 

Stuur een mail naar Ab Helsloot: a.helsloot@kpnmail.nl 

 

Oproep – Kennis delen 
 

De Kring wil zoveel mogelijk kennis delen en bevorderen. Heb jij nu een onderwerp waarvan 

je denkt dat is interessant om te delen zoals een eigen onderscheiding ontwikkelen, hoe stel 

je een representatienota op of iets anders? Heb je een idee of een suggestie? Mail het dan 

naar: info@kabinetszaken.nl. 

mailto:a.helsloot@kpnmail.nl
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Belangrijke data 

Voorjaarscongres op donderdag 23 en vrijdag 24 mei 

2019 in Den Haag.  

Wil je ook 10 oktober 2019 in je agenda zetten voor 

het najaarscongres? Deze bijeenkomst staat in het 

teken van relatiemanagement. 

Op 15 november 2019 bijeenkomst ‘Crises en dan’ en 

de rol van de kabinetsmedewerker in Oss. 

Save the date 
23 en 24 mei voorjaarscongres 

10 oktober najaarscongres 

15 november bijeenkomst 
 

 

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 je kunt in de beslotenheid van de 

groep vragen stellen aan de leden, een leuke ervaring of 

interessante informatie delen. Of een blog.  

  

 

In de volgende nummers: 
 Meer info over het najaarscongres en de activiteiten in het kader van het 10-jarig 

jubileum. 
 
 

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

h.wennekendonk@upcmail.nl of sandra@sansdoute.eu 

 

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 
 

  

mailto:h.wennekendonk@upcmail.nl
mailto:info@kabinetszaken.nl

