
Beste TOP-deelnemer,!!
Van de filmbeelden die door de groep zijn gemaakt op onze gezamenlijke ‘TOP on tour’ op!
11 juni jl. hebben wij een sfeerfilmpje gemaakt! Nog niet gezien? Hier voor de zekerheid nog een 
link. En ook link naar het fotoverslag van die dag. En je had van mij ook nog een een fotoverslag 
tegoed van de workshop met Henk van der Steen van Troje over de kracht van een gesprek.!!
Slotsessie!!
Wij zien elkaar donderdag a.s. om 19.00 uur in Tilburg om samen Tapas te eten. Leuk. Een 
moment om ook even stil te staan bij de afronding van het TOP programma. Deze vindt plaats op 
donderdag 11 september van 15.30 tot 18.30 uur in Tilburg. Bij Transvorm is het Grand Café 
en een ruimte gereserveerd. Maar misschien kan het ergens anders? Denk vast mee! Misschien 
zijn we welkom met het hele gezelschap bij één van jullie?!!!
TOP: een Impuls voor ontwikkeling!
Het wordt in ieder geval een sessie waar de dialoog en de ontmoeting met de gasten centraal 
staat. Maar vooral ook een moment waarop je je invloed als Young Professional weer kan 
vergroten. Waar moet het over gaan bijvoorbeeld? Wat vind je belangrijk en waardevol? Waar 
maak jij je zorgen over? Hoe wil je bijdragen aan deze sessie. Het lijkt mij goed om het daar 
donderdag a.s. over te hebben. Jouw verhaal is belangrijk. Het TOP is bedoeld als impuls voor 
ontwikkeling. De slotsessie is natuurlijk ook een moment om stil te staan bij je eigen persoonlijke 
en professionele ontwikkeling.!!
Voor die eindsessie mag je in ieder geval een drietal collega’s uitnodigen.!!
Persoonlijke uitnodiging & save the date!!
In de bijlage bij deze mail vind je een Persoonlijke uitnodiging gemaakt door Karin van de Wetering 
van Transvorm. Deze uitnodiging kun je doorsturen aan drie mensen vóór 10 juli!!!! !
Aan:!
1. een collega Young Professional!
2. een collega uit je eigen organisatie of uit het werkveld!
3. een collega uit het hoger management of bestuur!!
Deze drie namen en mailadressen graag (zo snel als mogelijk) aan collega Debby van de Hoef 
doorgeven via de mail: debby@broosz.nl. !!
Jouw leidinggevende wordt door Transvorm zelf uitgenodigd. Wij zullen verder ook nog een aantal 
gasten uitnodigen (o.a. alumni vorig jaar en de gasten uit de Workshop Innovatie), zie bijgevoegde 
namenlijst.!!
Homework: een blog!!
Een laatste opdracht van mijn kant om je eigen verhaal helder te krijgen….Ik wil je vragen een blog 
te schrijven. Dit om je geest te scherpen, om stil te staan bij je eigen ontwikkeling, of ‘gewoon’ om 
je eigen verhaal over wat jij belangrijk vindt in je eigen werk en je eigen organisatie te verwoorden. 
Op de site vind je deze opdracht nader omschreven. Via deze link vind je voorbeelden van blogs 
van de vorige groep. Ik wil je vragen deze vóór 4 september aan mij te sturen via 
georgette@broosz.nl. Je krijgt daarop persoonlijke feedback van mijn kant. Als iedereen de blogs 
heeft geschreven en gestuurd, zet ik ze ook in Dropbox. En je kunt het natuurlijk ook delen met 
collega’s!!!!!!!!!
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!!!!!!!
Info op de site!
Alle informatie kun je weer terugvinden op het deelnemersgedeelte van onze website: 
De inloggegevens zijn:  
- Username: Transvorm Ontwikkel Programma  
- Password: Transvorm2014 !!
En graag nog even de evaluatie invullen (van de twee laatste workshopdagen).!!
Tot donderdag.!!
Hartelijke groet, mede namens Transvorm,!!!!!
Georgette Kempink!!!!!
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http://www.broosz.nl/home/login/
https://nl.surveymonkey.com/s/SHYYMGJ

