
 
 

LUSTRUMCONGRES KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS 
 

23 en 24 mei 2019 
Oh oh Den Haag, die mooie stad achter de duinen…. 

 
 
 
Thema    : 75 jaar vrijheid 
Datum    : Donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei 2019 
Locatie    : Den Haag, Vredespaleis, Carnegieplein 2 

: Hotel Carlton Beach Hotel en Babylon Hotel 
Contactpersonen Kring  : Jolanda Muijlwijk en Aly van Leussen 
Contactpersoon Hotels en  
Strandlocatie:    : Sandra van Vianen  
 
 
We hebben in de stad van Vrede en Recht gekozen voor een toepasselijke locatie: Het Vredespaleis.   
In het Auditorium, naast het Vredespaleis, gaan we een geweldige dag beleven! 
Parkeren is betaald rondom het Vredespaleis. Er zijn weinig parkeerlocaties in de buurt. Kom je met 
OV: Vanaf Den Haag Centraal is het advies om tram 1 richting Scheveningen te nemen, uitstappen 
halte Vredespaleis. Op de website van de HTM vind je de reistijden. 
 
TIJD  ACTIVITEIT          LOCATIE 
 
Donderdag 23 mei 2019 
 
Ochtend  
 
Vanaf  
09.00 uur Inloop          ingang Vredespaleis 
LET OP: Legitimatie (paspoort, ID-kaart of Europees rijbewijs) is verplicht.  
Anders is er geen toegang tot het congres. 
 
09.15 uur Ontvangst deelnemers (koffie/thee/koekje)      foyer auditorium 
 
10.15 uur Welkom door voorzitter Jolanda Muijlwijk      auditorium 
 
10.20 uur Kort woordje door erelid Henrik de Groot      auditorium 
 
10.25 uur Gastspreker Jozias van Aartsen, voormalig burgemeester  

van o.a. Den Haag, was minister van Buza en  
LNV en waarnemend CdK in Drenthe           auditorium 

 
10.50 uur Mark Verheul, Adviseur stakeholder- 

management Nationaal Comité 4 en 5 mei. 
 Inleiding over 75 jaar Vrijheid        auditorium  
 
11.20 uur Aan de slag! Wat kun jij dit doen met dit thema 75 jaar  
  vrijheid? Inclusief terugkoppeling door Mark Verheul.                diverse  zalen 
     
 
12.45 uur Lunch          foyer auditorium 
 
 



 
 
TIJD  ACTIVITEIT          LOCATIE 
 
Middag  
Gedurende de hele middag m.i.v. de lunch Meet & Greet met diverse organisaties;   foyer 
Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, Protocolbureau Den Haag,  
Veteraneninstituut, Nationaal Comité 4 en 5 mei, De Bestuursacademie,  
Koninklijk Begeer Van Veluw, Royal Delft, Royal Leerdam Crystal.  
 
Meer info over onderstaande workshops lees je op de volgende pagina. 
 
13.45 uur Plenaire workshop Power for Me        auditorium
        
 
14.40 uur 1e ronde workshops;         diverse zalen 

- Profileren Social Media  
- Professionele video’s maken met je smartphone 
- Effectieve Persoonlijke Presentatie: succesvoller zichtbaarder 

15.35 uur 2e ronde workshops;         diverse zalen 
- Profileren Social Media  
- Professionele video’s maken met je smartphone 
- Effectieve Persoonlijke Presentatie: succesvoller zichtbaarder 

 
16.20 uur  Borrel en Meet & Greet 
 
17.00 uur Slotwoord en afsluiting  
 
 
Individueel vertrek naar de hotels voor check-in. 
Tram 1 naar Scheveningen. Van halte Vredespaleis naar halte Zwarte Pad (laatste halte). 3 min. lopen 
naar Carlton Beach Hotel. Auto parkeren kan indien er plek is bij hotel (22,50 euro). Of  P-Zwarte Pad 
(21,70 dagkaart). Meer info: https://www.parkeren-denhaag.nl/scheveningen 
Tram 1 halte Vredespaleis naar Centraal station voor Hotel Babylon. Parkeren auto kan in Q-Park New 
Babylon, naast het hotel. 
 
 
Avond 
We verwachten jullie om 19.00 uur in Strandpaviljoen Blue Lagoon voor een heerlijke BBQ en 
feestavond met DJ. Adres: Strand-Noord 25-27 in Scheveningen. Ter hoogte van Sea Life.  
Vanuit Carlton Beach een kleine 10 min. lopen. Kom je met tram 1 van Hotel Babylon, stap dan uit bij 
halte Scheveningse Slag / Beelden aan Zee. 
 
 
  

http://www.parkeren-denhaag.nl/parkeerterrein-zwarte-pad


 
 
 
TIJD  ACTIVITEIT          LOCATIE 
 
Vrijdag 24 mei  
 
Locatie: Raadzaal stadhuis gemeente Den Haag 
Vanuit hotel Babylon eventueel lopen, kost 10 min. Of tram 16 naar het halte Kalvermarkt/Stadhuis.  
Vanuit hotel Carlton Beach tram 1, uitstappen halte Centrum. Rit duurt minimaal 20 minuten.  
 
 
09.15 uur Inloop met koffie/thee          Raadzaal
   
10.00 uur Welkom door burgemeester Pauline Krikke  
 
10.15 uur Seminar door de Kanselier der Nederlandse Orden, 

generaal-majoor b.d. Henk Morsink 
 
11.15 uur Seminar over Culturele Verschillen door Heleen Mulder, lid van de  

Kabinetskring en projectmanager Internationale betrekkingen  
gemeente Groningen 

 
12.00 uur Afsluiting 
 
 
Einde programma.  
Hierna is iedereen vrij om zelf de stad te gaan verkennen of naar het strand. Je kunt ook de Tong Tong 
Fair op het Malieveld bezoeken. 
 
 
Achtergrondinformatie workshops 
 
Power for Me 
De Kabinetsmedewerker; stuk voor stuk allemaal integere, betrokken, dienstbare en hardwerkende 
professionals die zich volop inzetten zodat anderen kunnen stralen. Prachtige competenties maar het 
gevaar bestaat dat je drukker bent met het managen van je tijd dan met jezelf. Hierdoor is de kans groot 
dat je accu leeg raakt. Barbara te Boekhorstbar maakt professionals bewust van hun innerlijke kracht. 
Als jij in je kracht staat, gaat het op alle vlakken beter. Je bent gelukkiger, gezonder, productiever en 
beter bestand tegen veranderingen en stress. 
 
Profileren Social Media 
Twijfel je ook weleens of je het wel goed doet? En of je alles eruit haalt wat er in zit? Je hebt een 
LinkedIn profiel aangemaakt, je gegevens ingevuld en al een aantal mensen met één klik op de knop 
uitgenodigd. Maar je vraagt je af: Hoe nu verder? 
Gerda Venema van Trans4mate laat je o.a. zien wat het nut is van een pakkende ‘professional 
headline’ en een goede samenvatting en hoe je beter gevonden wordt via Linkedin. Tijdens deze 
workshop leer je hoe je je LinkedIn profiel zo effectief mogelijk kunt gebruiken en strategisch kunt 
inzetten. 
 
Professionele video’s maken met je smartphone  
Geertje Algera is expert video’s maken met je smartphone. Ze maakte 14 jaar programma’s voor KRO-
NCRV. Op het gebied van sociale media en mobile content creatie loopt zij voorop. In 2014 ontdekte zij 
dat ze met haar iPhone reportages voor televisie kon maken, en al snel werd ze de eerste MoJo 
(mobiele verslaggever) van Hilversum. Het is haar missie om zoveel mogelijk mensen en organisaties te 
leren hoe ze met hun mobiele telefoon echte verhalen kunnen vertellen. Geertje verbindt graag groepen 
en gelooft dat diversiteit (op alle fronten) een video succesvol maakt. Haar workshop “Professionele  



 
 
video’s maken met de smartphone” is enthousiasmerend en praktijkgericht. Tijdens de workshop komen 
de basics voorbij, de do’s en don’ts, de voordelen en nadelen, basic accessoires en een aantal simpele 
montage-apps. Ook laat Geertje een aantal korte voorbeelden zien. Na de workshop kun je een korte 
video maken, denk aan 6-20 seconden. 
 
Effectieve persoonlijke presentatie: succesvoller zichtbaarder  
Zabeth van Veen is imagodeskundige, specialist in personal branding en gediplomeerd coach. Ze is 
oprichter en eigenaar van ImagoMatch, dat zich sinds 2005 succesvol inzet voor het zichtbaar maken 
van professionals. Ze treedt regelmatig op als expert op het gebied van imago en professionaliteit en 
verschijnt op tv en in andere media met haar eerlijke adviezen en haar zienswijze op sturing van het 
onderbewuste door uiterlijkheden. Ze werkt o.a. voor verschillende gemeenten en provincies. 
Haar workshop gaat over profileren, geloofwaardigheid en vooroordelen. Haal het beste uit je zakelijke 
performance en ontdek tijdens de workshop de kracht van onderbewuste beïnvloeding. Zabeth vertaalt 
wetenschappelijke theorie naar dagelijkse praktijk. Dat geeft heldere inzichten, die je direct kunt 
toepassen. Ze zullen je intrinsiek motiveren om jezelf en je bestuurders nog succesvoller zichtbaarder 
te laten zijn. Zabeth gebruikt tijdens de workshop veel beeldmateriaal én humor, om inzicht te geven in 
het sturen van het onderbewuste door uiterlijkheden. Je wordt je bewust van de impact die je non-
verbaal gedrag en andere zichtbare zaken kunnen hebben op de acceptatie/aandacht van anderen 
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