
Beste participant aan de Community of Practice Nieuw Organiseren,

Bij deze bevestigen we jouw deelname aan de Community of Practice Nieuw Organiseren die 
we opstarten op 20 maart aanstaande van 12.30 tot 17.00 uur in Ede. De uitnodigingsbrief 
met locatiegegevens en programma volgen nog begin maart.

Pioniers van Nieuw Organiseren
De missie van de CoP Nieuw Organiseren is om pioniers van Nieuw Organiseren vanuit 
verschillende sectoren, met verschillende rollen met elkaar te verbinden. Om elkaar te 
inspireren, te versterken waar nodig en om de beweging richting Nieuw Organiseren verder 
door te zetten in de eigen werkomgeving. Daarnaast brengt de Community of Practice 
nieuwe inzichten naar buiten die interessant zijn voor iedereen die bezig is met een 
soortgelijke transformatie. Deze vorm van kennisdelen is ook de reden dat de Stiching NSvP - 
Innovatief in Werk sponsor is van onze Community of Practice.

Participanten
We blijven de komende weken in gesprek met geïnteresseerde mensen/organisaties en zijn al 
zeer verheugd over de participanten die zich tot nu toe hebben aangemeld:
• het ABC Amsterdam
• ING Nederland
• Gemeente Zwolle
• Saxion Hogeschool
• GGD West Brabant/CJG Breda
• Youké
• Menzis
• Vivium Zorggroep
• Spirit

Alle deelnemers uit deze organisaties zijn bezig met de beweging naar Nieuw Organiseren op 
een of andere manier te realiseren, elk in zijn eigen context en met eigen specifieke 
uitdagingen. Daarmee is al een rijk en divers veld vertegenwoordigd.

Slagkracht vergroten
Zoals bekend, streven we naar twee tot drie deelnemers per deelnemende organisatie. 
Gebruik de komende weken om, als je daartoe nog niet bent gekomen, om een of twee 
collega’s die jouw ambitie delen, mensen die een verschil willen maken of aan het maken zijn 
in het transformatieproces naar Nieuw Organiseren, met de CoP te verbinden. Mochten we je 
daarbij kunnen ondersteunen, schroom dan niet om even contact op te nemen! Op deze 
manier vergroot je ook jouw slagkracht binnen je eigen organisatie. We vragen je deze 
collega’s op te geven via het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier
We willen je vragen het aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen via deze link, 
zodat we van iedereen de juiste gegevens hebben voor de verdere communicatie en 
organisatie. 
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Data 2014 en 2015
Zoals bekend heeft de Community of Practice een looptijd van 2 jaar. De volgende data 
hebben we gereserveerd. Hou deze vast vrij. We komen zo snel mogelijk met tijden en 
locaties.

- 20 maart 2014
- 5 juni 2014
- 25 september 2014
- 27 november 2014
- 5 maart 2015
- 28 mei 2015
- 10 september 2015
- 19 november 2015
*twee online Webinars (juni 2014 en juni 2015) worden nog gepland

Programma coördinatie
Debby van de Hoef zal voor de CoP Nieuw Organiseren de programma coördinatie op zich 
nemen en de organisatorische aspecten voor haar rekening nemen. Zij is te bereiken via:
debby@broosz.nl 

Programma Regie & partners
Ondergetekenden zullen de rol van programma regisseur op zich nemen. Partners die op een 
of andere manier betrokken bij dit leernetwerk zijn: Stichting NSvP, het Platform 
Nieuworganiseren.nu en Stichting Zelforganisatie.

Onze nieuwe naam: Broosz
Vanaf heden heten wij Broosz. Onze nieuwe website (www.broosz.nl) gebruiken we ook voor 
het verstrekken van informatie. Goed om te weten, om er niet verrast door te worden. In 
onze correspondentie zal de naam smit | kempink development niet meer worden gebruikt. 

Mocht je nu al vragen hebben, neem gerust contact met één van ons op via:
jan@broosz.nl
georgette@broosz.nl
debby@broosz.nl 

We zien ernaar uit je te ontmoeten en aan de slag te gaan op 20 maart!

Met vriendelijke groet,

Jan Smit
Georgette Kempink
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