
Beste pionier, !
Hierbij willen wij je van harte uitnodigen voor de 3e bijeenkomst van de Community of Practice Nieuw 
Organiseren. Wij zijn te gast bij de ING in Amsterdam op donderdag 25 september van 12.30 tot 17.00 
uur inclusief korte lunch. Lees deze informatie goed door, want we zullen twee verschillende locaties 
bezoeken. Het is belangrijk op tijd aanwezig te zijn om ons te verzamelen bij de receptie, zodat we 
gezamenlijk verder kunnen. !
Programma !
* 12.30 -12.45 uur  !
Korte lunch 
We starten op met een korte lunch om 12.30 uur bij de ING Amsterdamse Poort, Bijlmerplein 880, 
1102 MG Amsterdam (zie bijlage voor routebeschrijving). !
* 12.45 -13.15 uur !
Rondleiding 
We zijn uitgenodigd voor een interessante rondleiding door het hoofdkantoor van de ING, dat werd 
ontworpen door het Amsterdamse Architectenbureau Alberts en Van Huut. Een bijzonder gebouw 
waarbij de natuur verbonden is met de organische architectuur. Een belangrijke eis voor het 
definitieve ontwerp was dat het gebouw de medewerkers een prettige werkomgeving moest bieden. 
Binnen de opdracht om een in technisch en organisatorisch opzicht doelmatig gebouw te ontwikkelen, 
stond daarom de menselijke maat centraal. We zullen na deze rondleiding gezamenlijk naar de ING 
Financial Plaza lopen, Bijlmerdreef 109.  !
* 13.15 uur  - 17.00 uur  !
Nieuw Organiseren in de bancaire sector 
Aansluitend staat de casus van de ING centraal en hoe men aan het pionieren en bewegen is binnen 
deze bank. Er is ruimte uiteraard voor vragen en ideeën. Jan Smit zal ook kort zijn perspectief geven 
op de banken en de financiële sector en hoe de onderstroom bovenstroom wordt. Jan heeft vijftien 
jaar ervaring als facilitator van banken richting Anders en Nieuw Organiseren. !
Ter inspiratie en mogelijke voorbereiding vind je hier een aantal artikelen en een filmpje: 
- Artikel Lenette Schuijt “Hebben de banken niets geleerd”, ingehaald door alternatieve 

financieringsvormen (je moet je mogelijk eerst aanmelden om dit artikel te kunnen lezen). 
- Recensie nieuwste boek Lenette Schuijt door Jan Smit. 
- Een uitzending van Tegenlicht over Handelsbanken, Portret van een bijzondere bank. 
- Blog Jan Smit “Bankiers steekt uw licht op in de zorg”. !
Eigen venijnig vraagstuk?! 
Daarnaast zal er wederom 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. !!!!!!
De Community of Practice Nieuw Organiseren is een samenwerking met: 

http://www.ing.com/Over-ons/Onze-berichten/Hoofdkantoor.htm
https://www.managementsite.nl/banken-alternatieve-financieringsvormen
http://www.broosz.nl/nieuwste-boek-lenette-schuijt-lezen-en-aan-de-slag/
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/248539-portret-van-een-bijzondere-bank.html
http://www.broosz.nl/bankiers-steekt-uw-licht-op-de-zorg/


Hoe kennis delen? 
We willen ook tijd besteden aan hoe we onze gezamenlijke praktijkkennis van Anders en Nieuw 
Organiseren verder kunnen delen. Doel van de CoP is niet alleen om van elkaar te leren, maar ook om 
onze bevindingen te delen met anderen. Interessant zou zijn om te onderzoeken hoe we als community 
samen tot voor anderen deelbare en inzichtelijke kennis kunnen komen die tot een publicatie leidt. En 
dan in een vorm die bij ons past.  
We hebben Guido van de Wiel gevraagd met ons mee te denken en ons daarin professioneel te 
faciliteren. Guido van de Wiel (1972) is organisatiepsycholoog, schrijver en trendwatcher. Hij tracht 
steeds weer mensen in contact te brengen met hun wezenlijke verhaal.  
We onderzoeken het opzetten van een (simpel) online leerplatform waar we alle ervaringen, verhalen 
en casuïstiek kunnen verzamelen gaandeweg. Daarover volgende week meer. Uiteraard zullen we ook 
onze blik weer vooruitwerpen en zullen we de parels van deze dag inventariseren aan het einde. !
REMINDER: Nieuworganiseren.nu event 
Graag willen wij je eraan herinneren dat je als Nieuw Organiseren Pionier korting krijgt op je 
entreebewijs voor het Nieuworganiseren.nu event op 7 oktober in Den Haag van Ben Kuiken. Geef je nu 
op en betaal slechts € 199,00. Wel invullen dat je deelnemer van de CoP bent! Klik hier voor meer 
informatie en aanmelden. Broosz is uitgenodigd om op het grote podium iets te vertellen over het 
opzetten van een leernetwerk. Daarnaast zijn we uitgenodigd om een workshop vorm te geven.  
Wie vindt het leuk en interessant om daaraan bij te dragen? We  horen het graag volgende week. !
Reminder data  
27 november 2014, 
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 25 september? Laat dit zo spoedig mogelijk 
(uiterlijk maandag 22 september) weten aan Georgette via georgette@broosz.nl. !
Tot de 25e! !!!
Vriendelijke groeten, mede namens Jan, !!!
Georgette Kempink !!!!!
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http://www.wheelproductions.nl/
http://www.nieuworganiseren.nu/noe14/
http://www.broosz.nl/home/login/
mailto:georgette@broosz.nl

