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Beste deelnemer, !
Op dinsdag 22 april ontmoeten we elkaar weer in Tilburg op de locatie van Transvorm. Hierbij nodig ik 
je uit voor de volgende workshop. We beginnen om 09.00 uur en dit keer sluiten we af om 16.00 uur 
(daarna wordt de zaal door een ander groep in gebruik genomen). !
Even resumé... 
We zijn tot nu toe in het TOP bezig geweest met: 
- andere manieren van ontmoeten en leren (Open Space) 
- formuleren van eigen leerdoelen 
- intercollegiale coaching in de intervisiesessies 
- persoonlijk leiderschap 
- het formuleren van je eigen missie 
- het letterlijk in beeld krijgen van de organisatiecultuur d.m.v fotografie 
- het verkennen van social media en hoe deze te gebruiken in je werk 
- het ontdekken dat organiseren ook anders kan (Nieuw Organiseren, Sociale Innovatie) 
- plannen maken om de vernieuwing in je eigen team en werkpraktijk te versnellen d.m.v. je eigen 

‘speldenprik’ !
Impuls voor ontwikkeling 
De workshops in het TOP zijn steeds bedoeld als impulsen voor je eigen ontwikkeling en je eigen 
werkpraktijk. Het is natuurlijk de kunst de ‘lessons learned’ in de praktijk te integreren en daarmee te 
experimenteren. De titel van de volgende workshop is de Kracht van het Gesprek. Professionals 
werkzaam in de zorg zijn uitstekend opgeleid en vaak uiterst vaardig in het gesprekken voeren. Maar 
door alle snelle veranderingen in onze huidige tijd wordt er steeds meer van zorgmedewerkers 
gevraagd en zijn ook andere vaardigheden cruciaal zoals flexibiliteit, creativiteit en snel kunnen 
schakelen bijvoorbeeld. !
Actief aan de slag 
Henk van der Steen, trainer, improvisatieacteur, programmamaker en oprichter van Troje is onze gast 
in de ochtend. Door zijn kennis en ervaring te delen met betrekking tot improviseren draagt hij bij aan 
de ontwikkeling van cruciale vaardigheden in de 21ste eeuw, zoals samenwerken, regie, betere 
communicatie en flexibiliteit. We gaan actief aan de slag met interactie, communicatie, regie, invloed, 
houding en improvisatie.  
Voorbereiding: Bedenk over welk onderwerp, dat je na aan het hart ligt, je op korte termijn met jouw 
bestuurder in gesprek zou willen? !
Op reis! 
Na de lunch is er ruimte om persoonlijke thema’s rond communicatie wat verder uit te werken. 
Verder staan we aan het einde van de middag stil bij de volgende workshop dag op 12 juni. We gaan 
dan samen op ‘reis’....en die reis plan ik graag met jullie samen! Die dag staat in het teken van 
innovatie en vernieuwing in de (zorg)praktijk. Waar of bij wie of bij welke organisatie zou jij een kijkje 
willen nemen? Met wie zou je in gesprek willen, waar denk jij inspiratie te vinden? Kortom...je kunt 
invloed hebben op de invulling van deze dag! 
Voorbereiding: verzamel alvast een paar ideeën. Al co-creërend gaan we samen die dag ontwerpen.   !
Tot snel,  
Georgette !

Het Transvorm Ontwikkel Programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door 
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