
Workshop 2 - Nieuw Organiseren

GASTEN    

SALMAAN SANA
Samen met zijn compagnon Olivier de Leeuw heeft hij een bedrijf opgericht genaamd Nameshapers, 
waarmee zij workshops aanbieden op het gebied van nieuwe media, oftewel social media. Dit kwam 
niet alleen doordat ze beiden veelvuldig gebruik maken van social media, maar ook door hun fascinatie 
hoe dit in elkaar zit en hoe de lijnen tussen de online en offline wereld steeds vervagen. Met hun 
achtergrond als trainers geven zij workshops, trainingen, presentaties en treden 
op als sprekers over dit onderwerp en het gebruik ervan. Salmaan heeft zelf ook 
een achtergrond in de medische sector vanwege zijn opleiding geneeskunde en 
probeert op die momenten de twee werelden bij elkaar te brengen.  

Wil je meer weten over nameshapers?
www.nameshapers.com 
Twitter: @nameshapers
Slideshare nameshapers
Filmpje: Ted Talk Salmaan: ‘Compassion for Care’

JAN SMIT
Jan Smit is mede- oprichter en partner binnen Broosz.
Jan begeleidt organisaties bij het betekenis geven aan Nieuw Organiseren. Hij gaat hierbij uit van het 
zelforganiserende en creërende vermogen van mensen. Jan heeft jarenlange ervaring als 
ontwikkelaar van leiderschapsprogramma’s voor Nyenrode Business Universiteit. Voor Broosz 
ontwikkelde Jan onder andere het SOUL Programma, een innovatief leerprogramma voor 
leidinggevenden in de zorg en welzijnssector. Hiernaast begeleidt hij directies, teams van 
professionals en HR afdelingen bij het vormgeven en concretiseren van Organisatie Ontwikkeling in 
de richting van Nieuw Organiseren. 

Een gezonde ontwikkeling van individuen en organisaties, start voor Jan bij het ruimte geven aan ‘wat 
er is’, door mensen te verbinden met het oog op hun collectieve en individuele ambities. Vanuit dat 
perspectief wordt hij ook veel gevraagd voor het faciliteren van dialogen in zowel kleine teams als 
grote groepen. Jan is zeer ervaren in het doen van Large Group Interventions zoals ‘World Café’ en 
‘Open Space’. Zo faciliteerde Jan voor de Reinier van Arkelgroep een Open Space voor 150 personen 
rondom het thema ‘ambulantisering in de zorg’ en begeleidde hij het afgelopen jaar meerdere Large 
Group Interventions voor In voor Zorg!. Zijn doel is altijd het scheppen van ruimte voor dialogen, waar 
binnen leren, ontwikkelen, innoveren en zingevend bezig zijn samen komen.

Twitter: @JanSmitJS
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