
10 maart 2014

Beste Nieuw Organiseren Pionier!

Op donderdag 20 maart vindt, zoals bekend, de Kick Off plaats van de Community of Practice 
Nieuw Organiseren.

Je bent van harte welkom vanaf 12.00 uur bij ons op kantoor waar ook gelegenheid is om te 
lunchen. We gaan ervan uit dat iedereen er rond 12.30 is, zodat de onderlinge kennismaking 
kan starten met een broodje. Klik hier voor een routebeschrijving. 

Inlooplunch   : 12.00 uur Broosz Kantoor (achter Hotel De Bosrand)
Programma   : 12.30 tot 17.00 uur  (in Hotel De Bosrand)
Adres Locatie  : Bosrand 28, 6718 ZN, Ede

Eerste stap zetten....
Tijdens de Kick Off, zullen we de tijd nemen voor een toelichting op de doelstellingen, kaders, 
mogelijkheden van de Community of Practice, kennismaken met elkaar èn .... de eerste 
stap(pen) zetten als CoP om de eigen en elkaars ambities te helpen realiseren. In totaal 
nemen 9 organisaties definitief deel aan dit leernetwerk. Vanuit elke organisatie zijn 2 of 3 
participanten vertegenwoordigd. In de bevestigingsmail die je ontving staat al veel 
basisinformatie. Noteer vooral de data die we al hebben vastgelegd:

20 maart, 5 juni, 25 september en 27 november 2014 
5 maart, 28 mei, 10 september en 19 november 2015

Bijdrage in de kosten
De kosten van de CoP nemen wij voor een deel voor onze rekening en zoals bekend, wordt een 
deel vergoed door de Stichting NSvP - Innovatief in Werk. Dit in het kader van de 
kennisontwikkeling en kennisverspreiding met betrekking tot Nieuw Organiseren en Sociale 
Innovatie. Van de participerende organisaties wordt voor deze pilot een kleine bijdrage in de 
kosten gevraagd van € 250,-- inclusief BTW per deelnemer per jaar met betrekking tot de 
coördinatiekosten e.d. Mocht dat een probleem vormen neem dan contact met ons op.

Informatie op onze website
Met onderstaande gegevens kun je inloggen op onze website. Daar plaatsen wij de komende 
tijd de nodige informatie en gegevens:

Username: CoP Nieuw Organiseren
Password: 2014innovatie

Herinnering invullen aanmeldingsformulier
Mocht je het aanmeldingsformulier nog niet hebben ingevuld wil je dat dan zo spoedig 
mogelijk doen via deze link. Dan hebben we van iedereen de juiste gegevens voor de verdere 
communicatie en organisatie. 
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http://broosz.nl/wp-content/uploads/2014/02/Routebeschrijving.pdf
http://broosz.nl/wp-content/uploads/2014/02/Routebeschrijving.pdf
http://broosz.nl/home/login/
http://broosz.nl/home/login/
https://www.surveymonkey.com/s/QRNSFY9
https://www.surveymonkey.com/s/QRNSFY9


Mocht je vooraf nog vragen hebben of ben je verhinderd op 20 maart a.s., laat het ons zo 
spoedig mogelijk weten via: jan@broosz.nl (06 4827 6374), georgette@broosz.nl 
(06 2509 7673) of debby@broosz.nl (06 52 83 48 42).

Tot 20 maart!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Jan Smit
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