
Beste Pionier, !
Op donderdag 27 november a.s. ontmoeten we elkaar weer! Dit keer in Amsterdam bij het ABC. Hierbij 
alvast een aankondiging met een belangrijke vraag! Volgende week komen de uitnodiging en details 
rondom het programma, definitieve tijden en locatie alsmede een terugblik op de vorige sessie bij ING. !
Kantelaars opgelet! 
We werken dit keer rond 14.00 met aan het einde van de middag de mogelijkheid voor een hapje en 
drankje (rond 18.00 uur). !
1. Centraal staat het ABC en deelnemer aan de CoP Nieuw Organiseren. We staan stil bij hoe het 

ABC zich meebeweegt met de ontwikkelingen en innovaties binnen het Onderwijs en staan stil bij 
hun veranderende rol. 

2. In de tweede helft van de middag is Guido van De Wiel bij ons te gast en gaan we de eerste rode 
draden trekken voor een publicatie, in wat voor vorm dan ook. Van de Wiel is eigenaar van Wheel 
Productions en is bezig met storytelling in organisaties. Daarnaast is hij is ghostwriter, auteur en 
hoofdredacteur van het platform www.duurzaamnieuworganiseren.nl en executive coach bij 
Rotterdam School of Management.  

3. In de avond is er de gelegenheid om deel te nemen aan een bijeenkomst met o.a. Jan Rotmans* in 
Pakhuis de Zwijger, dat start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. !

*Prof.dr.ir. Jan Rotmans is hoogleraar Transitiekunde en een belangrijke speler in het veld van 
veranderen en kantelen. Hij is een maatschappelijk gedreven wetenschapper, met ruim 200 
publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, 
transities en systeeminnovaties. Op 27 november is hij toevallig (of niet) in Amsterdam. Hij 
presenteert het nieuwe initiatief ‘Nederland Kantelt’ en zijn nieuwe boek ‘Verandering van Tijdperk: 
Nederland Kantelt’. Het netwerk ‘Nederland Kantelt’ wil zichtbaar maken hoe breed en groot de 
vernieuwingsbeweging in Nederland is op negen verschillende terreinen: onderwijs, zorg, energie, 
voedsel, bouw, ruimte, water, kunst/cultuur en financiën.  !
BELANGRIJKE VRAAG: WIE WIL ER MEE? 
We hebben 20 plaatsen kunnen reserveren (de laatste) voor deze bijeenkomst met Rotmans! Wie gaat 
er mee en wil zich laten inspireren door hem en de kantelaars die daar aanwezig zijn? Het evenement 
is gratis en toegankelijk voor alle kantelaars, koplopers en verbinders in Nederland…… !
Graag doorgeven vóór vrijdag 7 november a.s. via debby@broosz.nl als je ook wilt deelnemen aan het 
avondprogramma. Voor vragen zijn we uiteraard bereikbaar. !
In afwachting van je reactie, !
Hartelijk groet, mede namens Jan Smit !!!
Georgette Kempink !
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