
Beste pionier, 

Hierbij willen wij je van harte uitnodigen voor de 4e bijeenkomst van de Community of Practice Nieuw 
Organiseren. Graag verwelkomen wij je op donderdag 27 november van 14.00 tot 18.00 uur (excl. 
lunch!) met aansluitend (optioneel) het avondprogramma (incl. diner) met Jan Rotmans tot 21.30 uur. 

Locatie middagprogramma: Cruquiuskade 241, 1018 AM te Amsterdam 
Czeven    Vanaf Amsterdam Centraal neem je bus 22 - Halte Funen (of huur een OV-
    fiets). Totale reistijd circa 14 minuten. Kom je met de auto dan kun je het 
    beste (betaald) parkeren aan de Cruquiusweg (lopen vanaf de Cruquiusweg 
    naar de Cruquiuskade: Panamalaan oversteken, links, rechts). Kijk voor  
    routebeschrijving hier. 

Locatie avondprogramma: Piet Heinkade 179, 1019 HC te Amsterdam 
Pakhuis de Zwijger  Vanaf de Cruquiuskade is het circa 15 minuten lopen naar Pakhuis de  
    Zwijger. Als je wilt parkeren bij de Zwijger dan kan dit het beste bij 
    Parkeergarage De Loodsen (Withoedenveem, 1019 HE). Als je met het  
    OV gaat dan halte Kattenburgerstraat uitstappen en vervolgens circa  
    10 minuten lopen naar de Zwijger. Kijk voor routebeschrijving hier. 
    Wil je meer informatie of heb je hulp nodig neem dan even contact met ons 
    op (0318 619 236).  
     

PROGRAMMA donderdag 27 november (zie tijdsschema onderaan deze uitnodiging!) 

Centraal staat het ABC, onderwijsadviseurs voor Amsterdam en omstreken, 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. Dit onder leiding van Heleen 
Bouwmans. 

In de tweede helft van de middag is Guido van De Wiel bij ons te gast. 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.  
We gaan de eerste rode draden trekken voor een publicatie met betrekking tot Nieuw Organiseren en 
de CoP, in wat voor vorm dan ook. Schrijfervaring is niet nodig. Wel willen we aan het eind van de dag 
kijken wie welk deel op zich wil nemen om de inzichten van deze Community of Practice zo goed 
mogelijk te ontsluiten en te verbeelden. 

 We willen je vragen het volgende voor te bereiden: 
 Denk alvast na wat voor jou persoonlijk en voor jouw organisatie de kernboodschap is ten  
 aanzien van:  
 - de urgentie rondom nieuw organiseren; en  
 - de best practices of next practices rondom nieuw organiseren 

Voor degenen die zich hiervoor hebben opgegeven is er aansluitend een avondprogramma met een 
gezamenlijk diner gevolgd door de bijeenkomst met o.a. Jan Rotmans in Pakhuis de Zwijger. De avond 
eindigt om circa 21.30 uur. Doe je niet mee aan het avondprogramma maar wil je wel mee-eten in het 
restaurant van Pakhuis De Zwijger? Laat het ons even weten!  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http://www.czeven.nl/route.html
http://www.dezwijger.nl/280/nl/routebeschrijving
http://www.hetabc.nl/
http://www.wheelproductions.nl/
http://www.duurzaamnieuworganiseren.nl
http://www.dezwijger.nl/126952/nl/jan-rotmans-nederland-kantelt


Eigen venijnig vraagstuk?! 
Daarnaast zal er, zoals altijd, ruimte zijn je/jullie eigen venijnige vraagstukken, succeservaringen of 
aanpakken en methodieken die goed werken in te brengen en te delen. Denk alvast na over je 
vraagstuk waarbij je denkkracht zou kunnen gebruiken van de andere pioniers. 

Korte terugblik vorige sessie 
Op 25 september jl. waren we te gast bij de ING Bank. Na een rondleiding ter plekke, deelde Irene van 
de Laan gepassioneerd haar verhaal met betrekking tot de aanbevelingen voor het Sociaal Plan en de 
CAO. De ING wil organisch veranderen om flexibeler en wendbaarder te kunnen zijn. De 
kernboodschap in haar presentatie is geleidelijk veranderen, anders kijken, experimenteren en DOEN. 
De presentatie kun je vinden op het deelnemersgedeelte van de website (graag vertrouwelijk mee 
omgaan). 

De ‘parels’, lessons learned, uit deze sessie: 
- dat de persoonlijke drive, ambitie, betrokkenheid van iemand, in dit geval van Irene van der Laan, 

een hele belangrijk impuls kan geven aan deze ontwikkeling 
- dat de kruisbestuiving onderling in de CoP NO vanuit verschillende invalshoeken en branches zeer 

waardevol is. Een van de mooiste uitspraken is wel dat een van de deelnemers werkzaam in de zorg 
riep na de presentatie van Irene: “Dit zou ook mijn presentatie kunnen zijn geweest!”. De beweging 
naar nieuw en anders organiseren is dwars door organisaties en sectoren voelbaar en herkenbaar. 

Reminder data CoP 
5 maart, 28 mei, 10 september en 19 november 2015 

Informatie op onze website 
Alle info staat weer op onze website.  
Username: CoP Nieuw Organiseren; Password: 2014innovatie 

Verhinderd? 
Ben je helaas niet in de gelegenheid om erbij te zijn op 27 november? Laat dit zo spoedig mogelijk 
(uiterlijk maandag 24 november) weten aan Debby via debby@broosz.nl .  
Mocht je op de dag zelf verhinderd of verlaat zijn bel dan even met Georgette: 06 - 250 97673.  

Tot de 27e! 

Vriendelijke groeten, mede namens Jan, 

Georgette Kempink 
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Donderdag 27 november 2014

Middag 13.30 - 14.00 uur  
Inloop met koffie & thee

14.00 - 18.00 uur  

Een veranderende rol bij het ABC o.l.v. Heleen Bouwmans 

Storytelling en de CoP o.l.v. Guido van de Wiel 

18.00 vertrek naar Pakhuis De Zwijger voor diner en presentatie

Diner 18.30 - 19. 45 uur

Avond 20.00 - 21.30 uur 
Presentatie 'Nederland Kantelt' door Jan Rotmans
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