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Een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging!   

Dat is het motto waar we in 2009 mee gestart zijn. Op iedere eerste vrijdag van de maand, komen we 

bijeen. En om onze wintersportfanaten ook de kans te geven, hebben we de sessie voor 2 januari 

verschoven naar 9 januari. 

Maar daar was het niet minder om. Want sneeuw was er alom. Het laatste stukje naar ons 

vertrouwde honk: “het bakhuis” van De Vijverhoeve, lag geheel verscholen in de sneeuw. Maar de 

verwarming spinde op vol vermogen, en de warme koffie stond te dampen. Kortom, alle 

ingrediënten om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. 

De doelstelling was om de agenda voor deze eerste 

sessie in 2009 wat luchtig te houden. Maar onze 

gedrevenheid maakte het spontaan mogelijk om de 

agenda weer meer van vol te maken. Na een kort 

welkomstwoordje van onze voorzitter aan de nieuwe en 

vele potentiële leden, ging Hein Wielaard van start. Hij 

heeft de kennisgroepen belicht. Daarna is er aandacht 

besteed aan het netwerken. Dit maal via de business 

regio krant. En vervolgens hebben we vooruit geblikt naar de eerste ‘zaterdagsessie’ op zaterdag 4 

april aanstaande. 

Kennisgroepen 

Hein brak een lans voor een van de ‘kroonjuwelen’ van het kennisknooppunt. En dat zijn de 

kennisgroepen. Deze ontwikkelingen worden gedeeld in vakdisciplines, waardoor betrouwbare en 

werkzame combinaties ontstaan. In de uitoefening van de dagelijkse adviespraktijk van de leden 

ontstaat hierdoor een verbreding van hun zakelijke mogelijkheden en betere dienstverlening aan hun 

opdrachtgevers. Met de Kennisgroepen ontstaat een bundeling in het KKP van aanwezige ervaring en 

expertise, met ervaren en degelijke meervoudige dienstverlening en een groter oplossend vermogen 

voor opdrachtgevers. Ofwel we hebben met elkaar 

heel veel kennis in huis. Door die te delen, kunnen 

we in ieders opdracht een vermenigvuldiging van 

knowhow realiseren. Momenteel zijn al de 

kennisgroepen Management & Organisatie, ICT & 

Automatisering en Financiën & Accountancy 

actief.  M&O wordt getrokken door Anja 

Rijlaarsdam (AR).  F&A trekt Gerard Holdrinet GH). 

En initiator voor ICT&A is Piet Verdult (PV).  En na 

afloop meldde Jack Fikse zich aan als trekker voor 

HRM, opleidingen & trainingen. De bedoeling is dat 

iedere kennisgroep zelfstandig tussen de 
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ontbijtsessies door bij elkaar komt. En kennis deelt. Ben je geïnteresseerd en wil je meerwaarde uit je 

lidmaatschap halen, neem dan met één of meer van de trekkers contact op. En laat je inspireren! Op 

de website van het kennisknooppunt: www.kennisknooppunt.com  vind je alle gegevens van de 

contactpersonen. 

 

Je tas vullen, daar moet je eerlijk in zijn! 

Hein Wielaard is een van de bestuurders van het eerste uur. En 

ook het eerste lid dat we uitgeleide deden, omdat hij per 1 

januari van zijn welgemeende pensioen gaat genieten. Hein 

hebben we leren kennen als een man van het woord. Dichterlijk 

kan hij tot prachtige anekdotes komen. Maar is ook 

resultaatgericht. We komen bij het KKP toch bij elkaar om te 

netwerken, om kennis op te doen, en vooral ook: om zaken te 

doen. Hein draait er niet omheen. We komen om onze tas te 

vullen. Op een galante manier, maar met een welomlijnd doel 

voor ogen. Hein heeft in de 35 jaar consultancy zijn tas naar 

behoren gevuld. En gaat nu werken aan zijn (golf) handicap. Wij 

willen nog tot in lengte van jaren met Hein in contact blijven. En 

hebben hem dan ook het KKP-erelidmaatschap aangeboden. Hein 

dank voor je inzet. En veel succes met deze nieuwe stap in je carrière. Hopelijk nog lang in goede 

gezondheid! 

Business to Business in de Business Regio Krant 

Het kennisknooppunt is verweven met de ontwikkelingen in deze regio: Van de moerdijk tot aan 

Zeeland toe. En daarover heeft o.a. Betsy de Kock een prachtig aanbod gegeven. Meer bekendheid 

van het Kennisknooppunt, en ieder van de aangesloten leden in de business Regio Krant. Doelstelling 

is om de business in de regio bij elkaar te brengen. Ritho Tekst staat garant voor de continuïteit en 

kwaliteit. Voor ieder van de KKP-leden werd een present exemplaar uitgereikt. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar: www.rithorekst.nl  

KKP-Programma 2009 

Voor 2009 staan ontbijtsessies en ‘verdiepingsdagen’ op de rol.  Ieder 

van ons wordt opgeroepen om suggesties te doen, voor volgende 

KKP-bijeenkomsten. Naast de ontbijtsessies gaan we meerdere keren 

per jaar een verdiepingsdag organiseren. Op een zaterdag nodigen we 

een expert uit om rond een thema tot resultaten te komen. De 

eerstvolgende meeting is op 4 april aanstaande. Voorgesteld wordt om, in samenwerking met 

Syntens, tot een Pitch-off Day te komen. Het programma is als volgt:  * Personal branding als ultieme 

vorm van bedrijfsmarketing voor een ZZP-er: door Jony van der Woude. De begeleiding om de 

Pitches scherper te krijgen gebeurt door Syntens.  Het filmen op Video  en het editen neemt Vincent 

Oudendijk voor zijn rekening. Alhoewel dergelijke trainingen doorgaans zeer kostbaar zijn, hebben 

we bij een deelname van circa 10 KKP-leden een eigen bijdrage met Syntens kunnen afspreken van € 

100,= per persoon (excl. BTW). Gezien de overweldigende belangstelling deze ochtend al, zullen we 

met Syntens bespreken wat dit betekent indien de groep aanmerkelijk wordt uitgebreid. Meld je aan 
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op: www.kennisknooppunt.com   onder vermelding van Pitch-off op 4 april 2009.  Maar zoals we al 

zeiden: eerst zien en dan geloven!  Voor een illustratie: kijk op: www.eso-mp.nl of de andere filmpjes 

van de Dutch Design Days in Eindhoven najaar 2008: 

http://nl.youtube.com/profile?user=CeesSyntens&view=videos  Voor nadere informatie kun je bij 

mij, als ervaringsdeskundige, terecht. 

 

Een korte introduktie 

Enkele KKP-leden presenteerde zich nog kort in de 

rondvraag: Jack Fikse van Avans Plus meldde nog dat 

documentatie voor eenieder beschikbaar was op het 

gebied van trainingen. Hij wil graag het initiatief nemen 

voor de kennisgroep: HR en trainingen., Johan Langedoen 

is via Michel Breuker bij het KKP geïntroduceerd. Berend 

Smits is weer voor projecten beschikbaar. Frank Wester is 

naar kennisuitwisseling op logistiek gebied op zoek.  

 

Volgende ontbijtsessie op 6 februari   

Graag nodigen we je uit voor de volgende ontbijtsessie op 6 februari a.s. om 07.30 uur op De 

Vijverhoeve. Dan zal Van Jole Partners een boeiende presentatie houden over verandermanagement 

in het adviesvak. 

Verslag 

Etienne Schoenmakers 
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