
 
Beste Nieuw Organiseren Pionier! !
De kop is er af. Met de Kick off van de CoP Nieuw Organiseren op donderdag 20 maart, alweer 
een maand geleden, zijn we van start gegaan met dit leernetwerk dat beoogt jullie - en jullie 
organisaties - te ondersteunen en de beweging richting Nieuw Organiseren zo goed mogelijk 
te realiseren. Dat doen we door het delen en het ontwikkelen van praktijkkennis en het samen 
bespreken van professionele en organisatorische dilemma’s en uitdagingen. Om vervolgens 
deze ervaringen te delen met anderen die deze beweging ook willen maken. !
In dit document vinden jullie belangrijke informatie. Wij starten dit netwerk op, maar vergeet 
niet mee te denken en te participeren. Want voor je het weet, heb je een goed idee, of een 
goede actie bedacht. Deel dat dus met elkaar en met ons.  
We hebben in ieder geval: 
- een ‘besloten groep’ op LinkedIn gestart waarvoor je een dezer dagen een uitnodiging kunt 

verwachten als je een profiel hebt op LinkedIn.  
- een Dropbox aangemaakt waarvoor je ook een uitnodiging ontvangt, zodat ook onderlinge 

bestanden en ideeën kunnen worden gedeeld.  !
YouTube filmpjes 
Bij de start van de Kick Off zijn een aantal van jullie geïnterviewd. Wij hebben deze filmpjes 
beschermd geplaatst op ons YouTube kanaal (niemand kan ze dus zien). Ze zijn erg leuk en 
vooral ook interessant geworden, want de kern van de zoektocht naar het realiseren van 
Nieuw Organiseren wordt op allerlei manieren tot uitdrukking gebracht. Op 5 juni is er de 
mogelijkheid die filmpjes te bekijken. Het zou leuk zijn om deze interviews ook te delen met 
collega’s of met anderen die geïnteresseerd zijn, als je dat wilt. !
5 juni Zwolle! 
Tijdens de Kick Off nodigden Bianca, Anouk en Christian ons uit om naar Zwolle te komen. We 
zijn dus op 5 juni van 12.30 uur tot 17.00 uur te gast in Zwolle! De uitnodiging voor deze sessie 
en precieze gegevens over locatie e.d. volgt nog. !
Webinar op 19 juni van 20.00 tot 21.30 uur met Jaap Peters in de steigers gezet! 
Inmiddels is het Webinar waar we eerder over spraken ingepland en inderdaad definitief op 
donderdag 19 juni! Zet dit moment vast in je agenda! Het betreft een Webinar in de avond dat 
je online en interactief kunt bijwonen thuis op de bank. Uiteraard staat de ontwikkeling naar 
Nieuw Organiseren centraal. Ondergetekende zal dit Webinar leiden en Jaap Peters zal een 
gastrol hebben.  
De meesten van jullie kennen Jaap als één van de grondleggers van het Rijnlandse 
gedachtengoed. In het Webinar kunnen ook een aantal vragen worden gesteld en polls 
worden gehouden. Er kan dan een interactieve sessie met Jaap Peters ontstaan.  
Bij onze eerstvolgende bijeenkomst op 5 juni kun je als deelnemer van de CoP samen met de 
andere deelnemers ter voorbereiding een aantal vragen formuleren voor Jaap, zodat hij zijn 
presentatie daarop mede kan inrichten.  !!!!
De Community of Practice Nieuw Organiseren wordt mede ondersteund door 

http://www.jaappeters.nl/


 
Collega-pioniers uitnodigen voor dit Webinar! 
Het idee is dat je een aantal collega-pioniers uitnodigt of andere mensen uit je werkveld, die 
mogelijk ook geïnteresseerd zullen zijn om deel te nemen aan dit Webinar. We denken aan tien 
uitnodigingen per deelnemer. Rond 22 mei a.s. ontvang je per mail een link om je aan te 
melden voor dit Webinar. Deze kun je dan tevens doorsturen aan anderen die je graag wil 
uitnodigen hiervoor. Er zullen ook een aantal plaatsen beschikbaar worden gesteld aan 
deelnemers uit ons eigen netwerk en uit het netwerk om de Community heen. !
Iets anders: Pionier Ricardo Semler komt naar Nederland … 
We verloten binnenkort 2 vrijkaartjes voor een inspirerend congres met Ricardo Semler! Op 
24 juni van 12.45 uur tot 18 uur is hij te gast op dit congres door De Baak georganiseerd in 
Nieuwegein. Semler, een Braziliaanse topondernemer, liep 20 jaar geleden zijn tijd ver vooruit. 
Een absolute pionier in wat we nu Nieuw Organiseren noemen en die vanuit innovatieve 
organiseer principes een wereldimperium opbouwde. Broosz gaat daar heen. Interesse om 
mee te gaan? Mail ons vóór maandag 12 mei a.s. via info@broosz.nl. Onder de aanmelders 
verloten we 2 kaartjes. !
Tot slot:  
Alle informatie is weer te vinden op het deelnemersgedeelte van onze website:  
Username: CoP Nieuw Organiseren 
Password: 2014innovatie. 

Voor vragen of suggesties kun je altijd bij ons terecht via: jan@broosz.nl (06 4827 6374), 
georgette@broosz.nl  (06 2509 7673) of debby@broosz.nl (06 5283 4842). 

Tot snel! !
Met vriendelijke groet, mede namens het team, !!
Jan Smit 
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