
Beste deelnemer,

Hierbij stuur ik je de terugkoppeling naar aanleiding van de vorige workshop en tegelijkertijd 
de uitnodiging voor onze volgende bijenkomst op 13 maart a.s.

Terugkoppeling
Hierbij de link van het fotoverslag van de vorige workshop Persoonlijk Leiderschap. Wij willen 
je vragen een korte evaluatie in te vullen, zie hier. Dank je wel! Op onze nieuwe website 
www.broosz.nl vind je de presentaties en ander materiaal. Op de homepage zie je rechts 
bovenaan de inlog.Er zitten wellicht nog schoonheidsfoutjes in die jullie tegen gaan komen. 
Excuus daarvoor.
De inloggegevens zijn: 
- Username: Transvorm Ontwikkel Programma
- Password: Transvorm2014

Uitnodiging 
Donderdag 13 maart a.s. ontmoeten we elkaar weer! Deze dag staat in het teken van Nieuw 
en Anders Organiseren. We starten om 09.00 uur en werken tot 17.00 uur bij Transvorm in 
Tilburg. 

Nieuw Organiseren
Nieuw organiseren vraagt om anders kijken, om andere spelregels en om anders handelen. 
Steeds meer organisaties beseffen dat de 21e eeuw vraagt om nieuw leiderschap en andere 
organisatievormen. Steeds meer leiders willen de natuurlijke vitaliteit van mensen en het 
zelforganiserend vermogen van mensen in organisaties hanteren als uitgangspunt (sociale 
innovatie). In deze workshop krijg je meer zicht op begrippen als Rijnlands Organiseren en 
zelforganisatie.Verder ligt de focus op een belangrijke innovatie van deze nieuwe tijd: de 
inzet en het gebruik van Social Media (technologische innovatie).

Gasten
Jan Smit en Salmaan Sana zullen allebei een bijdrage leveren op deze dag. Jan Smit hebben 
jullie al ontmoet bij de start. Jan Smit begeleidt veel directies, teams van professionals en 
HR afdelingen bij het vormgeven en concretiseren van Organisatie Ontwikkeling in de 
richting van Nieuw Organiseren. Salmaan Sana was student geneeskunde en is mede-
oprichter van het bedrijf Nameshapers, gericht op nieuwe media. Meer informatie over hen 
vind je op het deelnemersgedeelte. 

Interventures of speldenprik!
Nieuw, anders, slimmer of lichter organiseren betekent vooral ook zelf dingen oppakken en 
niet afwachten. Vanuit je eigen vakmanschap kun je veel meer zaken realiseren dan je vaak 
denkt. Nieuw Organiseren gaat dus ook over zaken uitproberen en experimenteren. We dagen 
je uit deze dag een concreet experiment, een Interventure, te bedenken waarmee je aan de 
slag gaat en ervaring opdoet in je eigen organisatie.

!

Het Transvorm Ontwikkel Programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door 

https://plus.google.com/photos/114814825720554240000/albums/5976128794437737025?authkey=CI6Fsd_AuvufkwE
https://plus.google.com/photos/114814825720554240000/albums/5976128794437737025?authkey=CI6Fsd_AuvufkwE
https://www.surveymonkey.com/s/T22H36T
https://www.surveymonkey.com/s/T22H36T
http://www.broosz.nl
http://www.broosz.nl
http://broosz.nl/home/login/
http://broosz.nl/home/login/


Voorbereidingen!

1. Opdracht: Kijk op Cultuur door middel van Organisatiefotografie

Kijk in je organisatie rond, op zoek naar schijnbaar toevallige taferelen met in je hoofd 
'typisch onze organisatie'. De opdracht is proberen weerbarstige materie samen te vatten in 
een aantal foto’s door middel van ‘organisatiefotografie’. Cultuurvraagstukken behoren 
zonder twijfel tot lastige vraagstukken en zijn vaak moeilijk concreet te beschrijven. Vandaar 
een andere aanpak en het werken met beelden. Voor een uitgebreidere beschrijving van de 
opdracht lees verder op het deelnemersgedeelte. Wij verzoeken je om de gemaakte foto’s 
uiterlijk maandag 10 maart te mailen naar: info@broosz.nl.

2. We zouden je willen vragen je alvast te oriënteren op Nieuw Organiseren, door het bekijken 
(lezen) van:

• Filmpje van Jos de Blok, Directeur van Buurtzorg, voorloper op het gebied van Nieuw 
Organiseren, de organisatie die in 2011 en 2012 de Prijs voor Beste Werkgever van het 
jaar won (must!) http://www.youtube.com/watch?v=KI4q5p7cG68 

• Op de website van www.changing-the-game.nl vind je interessante blogs en artikelen

• Denk vast na over welke ervaringen je hebt met het inzetten en gebruiken van Social 
Media

• Artikel ‘De Valkuilen van het Nieuwe Werken’ van o.a. Jaap Peters (voor de liefhebber, 
zie ook deelnemersgedeelte) 

Vraag: Wat valt je op? Wat inspireert je? Welke vragen roept deze informatie bij je op?

LAPTOP MEENEMEN! 
In het kader van ‘zelf aan het werk en experimenteren’ willen we je vragen je laptop mee te 
nemen naar de workshop, zodat iedereen zelf aan de slag kan. Stuur even een mailbericht als 
dat een probleem voor je is aan info@broosz.nl vóór maandag 3 maart. Voor andere vragen 
kun je ook gerust contact opnemen. 

Hartelijke groeten, mede namens Transvorm, 

Georgette Kempink 
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