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27 mei 2014 !
Beste Nieuw Organiseren Pionier, !
Op donderdag 5 juni vindt de tweede bijeenkomst van de ‘CoP Nieuw Organiseren’ plaats van 
12.30 tot 17.00 uur in het Dominicanenklooster in Zwolle. Je bent hierbij van harte 
uitgenodigd.  !
We starten om 12.30 uur (inclusief lunch) en eindigen rond 17.00 uur. !
Adres Locatie: Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle (klik hier voor    
   routebeschrijving) !
PROGRAMMA !
Waarderend Onderzoek bij de Gemeente Zwolle 
We geven op 5 juni eerst de ruimte aan de organisatie waar we te gast zijn: de Gemeente 
Zwolle. Zwolle is al een tijd bezig met een zoektocht naar anders organiseren en is volop in 
beweging. Eén voorbeeld is de Organisatiebrede dialoog die op dit moment gevoerd wordt via 
de methode Appreciative Inquiry. Dit om een gezamenlijke en inspirerende richting te vinden. 
Een dialoog met en tussen zoveel mogelijk medewerkers en leidinggevenden werkzaam bij de 
Gemeente Zwolle, Zwolse organisaties en burgers. Maar er zijn ook andere initiatieven. 
Genoeg te delen en te leren. Bianca Meekers neemt ons mee in de aanpak en ervaringen tot 
nu toe. En we bieden de mogelijkheid om de methode te ervaren binnen onze eigen 
Community of Practice. !
Neem mee: Venijnige vraagstukken of Succesvolle verhalen 
De komende sessies zal de aanpak en werkwijze van onze CoP gestalte krijgen op basis van 
jullie eigen inzichten en behoeften. Uitgangspunt is dat tijdens iedere bijeenkomst iedereen 
de gelegenheid moet kunnen hebben om een cruciaal actueel vraagstuk naar voren te brengen 
dat op dat moment voor jezelf als pionier of je organisatie(onderdeel) speelt. !
Denk dus individueel - of samen met je collega CoP-er - vooraf even na wat jullie individueel of 
als organisatievertegenwoordigers zouden willen inbrengen. Dat kan een venijnig vraagstuk 
zijn, dat je graag tegen het licht houdt met een aantal andere pioniers of een succesvolle 
interventie/verhaal waar je zelf bij betrokken was en waarvan je vermoed dat anderen daar 
hun voordeel mee kunnen doen. Vanuit beide invalshoeken willen we methodisch aan de slag 
om een zo optimaal mogelijke leerervaring te creëren.   !
Live Webinar met Jaap Peters 
Op 19 juni van 20.00 tot 21.30 uur vindt het online webinar met Jaap Peters plaats. De tekst 
en link die je persoonlijk kunt doorsturen naar collega’s die ook willen meedoen vind je in de 
bijlage bij deze mail. Als deelnemer van de CoP ben je automatisch aangemeld voor het 
Webinar. En ook je collega’s krijgen voorrang bij de inschrijving. Je ontvangt een dezer dagen 
een bevestigingsmail met inlog van Crowdale. Het is geweldig als jij ook je collega’s (ongeveer 
10 per deelnemer) kunt enthousiasmeren voor het Webinar.  !!
De Community of Practice Nieuw Organiseren is een samenwerking met:

http://www.kloosterzwolle.nl/
http://www.kloosterzwolle.nl/algemeen/route/
http://www.zwolle.nl
http://en.wikipedia.org/wiki/Appreciative_inquiry
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!
Reminder data CoP 
19 juni (Webinar), 25 september en 27 november 2014  
5 maart, 28 mei, 10 september en 19 november 2015 !
Dropbox/LinkedIn  
Inmiddels is iedereen uitgenodigd voor Dropbox en diegenen die beschikken over LinkedIn zijn 
tevens uitgenodigd om onderdeel uit te maken van de (besloten) groep CoP Nieuw 
Organiseren op LinkedIn. Heb je de uitnodiging nog niet geaccepteerd? Doe dit dan alsnog om  
optimaal gebruik te kunnen maken van deze online mogelijkheden, zodat we elkaar ook op 
deze manier kunnen vinden. 

Bijdrage in de kosten CoP 
Zoals aangegeven wordt van de participerende organisaties een bijdrage in de kosten 
gevraagd van € 250,-- inclusief BTW per deelnemer per jaar. Wij willen jullie verzoeken om 
voor 5 juni hier aan te geven hoe en aan wie wij kunnen factureren. 

We have a winner!  
Een aantal van jullie heeft enthousiast meegedaan aan de actie om een kaart te winnen voor 
het congres ‘Semler & Friends’ op 24 juni in Nieuwegein. Onder de inzendingen blijkt Henrieke 
van Diermen van Spirit één van de gelukkigen die met ons mee gaat. Ben je geïnspireerd 
geraakt door Ricardo Semler of nieuwsgierig naar zijn verhaal en wil je er ook graag bij zijn de 
24e? Er zijn nog kaarten te verkrijgen, zie hier.  

Informatie op onze website 
Met onderstaande gegevens kun je inloggen op onze website. Daar vind je weer de nodige 
informatie en gegevens: 

Username: CoP Nieuw Organiseren 
Password: 2014innovatie 

Mocht je vooraf nog vragen hebben of ben je verhinderd op 5 juni a.s., laat het ons zo spoedig 
mogelijk weten (afmeldingen graag uiterlijk 30 mei doorgeven via debby@broosz.nl. !
Tot 5 juni! !
Met vriendelijke groet, mede namens het team, !!
Jan Smit 

De Community of Practice Nieuw Organiseren is een samenwerking met:

https://www.surveymonkey.com/s/YDPZBB2
http://www.eventbrite.com/e/tickets-iedereen-de-baas-ricardo-semler-and-friends-10958488133?aff=baakweb
http://broosz.nl/home/login/
mailto:debby@broosz.nl

