
Beste Topper, !
Donderdag 12 juni van 08.30 tot 18.30 uur gaan we samen op pad! Tijdens de vorige sessie heb je ook 
input en ideeën gegeven voor deze dag. Daarmee ben ik aan de slag gegaan. Een aantal mensen wil ons 
graag ontmoeten. !
Zorg in beweging! 
De dag staat in het teken van sociale innovatie, verhalen, ontmoeten, omdenken, Young Professionals, 
de toekomst van Brabant, zorg in beweging en je eigen innoveerkracht …. en wellicht nog veel meer. 
We zullen deze dag mensen ontmoeten die ieder op hun eigen manier bezig zijn met innovatie in zorg 
en welzijn. We maken een tour met onze eigen bus langs: 
- een Strateeg bij de Gemeente Tilburg die zich bezighoudt met de WMO 
- een Verandercoach die je stil laat staan bij je eigen innoveerkacht 
- Wijkverpleegkundigen werkzaam in een zelfsturend team die praktijkervaringen willen delen 
- een Ondernemer met een bijzonder verhaal  
- een Changemaker met goede ideeën en een groep enthousiaste Young Professionals !
In de bijlage bij deze uitnodiging vind je hun namen. Misschien ken je ze al, misschien niet. Ze vinden 
het allemaal leuk om de TOP-groep te ontvangen en met jullie van gedachten te wisselen. !
Hop on the bus! 
Graag verzamelen om 08.30 uur bij Transvorm in het Grand Café op de 1e eerste verdieping. Wees op 
tijd! We vertrekken daar om uiterlijk 08.45 uur naar het stadhuis voor onze eerste ontmoeting! We 
eindigen de dag uiterlijk om 18.30 uur bij Villa Royal in Tilburg (Prins Heerlijk).  
Let op!!! We eindigen de dag later dan anders inclusief soep en brood. Ook voor de lunch wordt 
gezorgd. !
Een verzorgde reis? 
In zekere zin is deze reis verzorgd….. De gasten zijn geregeld, de bus staat steeds klaar en de catering 
verzorgd. Toch is niet het hele programma voor deze dag ingevuld. Tijdens de ontmoetingen is er volop 
ruimte voor gesprek en is er tevens ruimte om je eigen vragen en ideeën in te brengen. De reis gaat 
van Tilburg naar Vught, naar Oosterhout en weer naar Tilburg. Je kunt in de ochtend, als je met de 
auto komt, gewoon parkeren in de parkeergarage bij Transvorm. !!!!!!!!!!!!!!
Mocht je vragen hebben dan hoor ik dat graag! Hou je mailbox in de gaten in verband met eventuele 
wijzigingen. Tot volgende week! !
Vriendelijke groeten, Georgette Kempink !
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BIJLAGE: Wie ga je ontmoeten?!!
Karin Smeets is Strateeg bij de Gemeente Tilburg. In haar functie is zij onder andere (mede) 
verantwoordelijk voor hoofdlijnen WMO, frontlijnsturing, collectieve preventie en jeugdbeleid. Zij is 
Initiatiefnemer van loket Z (WMO) in Tilburg en is momenteel binnen het armoedebeleid. 
Twitter: @KarinSmeets  
LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/karin-smeets/1b/837/543/nl   !!
Erik Stuifzand is sinds 2002 betrokken bij veel verandertrajecten binnen de GGZ, ontwikkelde de 
succesvolle trajectcoaching, een in-company “leer” methode die organisaties de mogelijkheid biedt 
haar medewerkers en de bestaande cultuur te veranderen. Recent heeft hij de Reinier van Arkelgroep 
en het Delta Psychiatrisch Centrum begeleid.  
Twitter: @STUIFcoaching  
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/stuifcoaching/nl   !!
Nicky van der Schans en Kim de Groot  zijn wijkverpleegkundigen bij Thebe. Nicky was deelnemer van 
de eerste editie van het TOP in 2012/2013. Thebe heeft zelfsturende teams ingevoerd binnen de 
organisatie en Nicky heeft aan het TOP meegedaan omdat zij op zoek was naar hulpmiddelen om haar 
team tot een succes te maken en van anderen te leren. Kim is onder andere verantwoordelijk voor het 
begeleiden van stagiaires in het leerteam. 
LinkedIn Nicky: nl.linkedin.com/pub/nicky-van-der-schans/63/825/389   
LinkedIn Kim: nl.linkedin.com/in/kimdegroot1  !!
Ella Buijze is oprichtster van lunchcafé en brasserie Prins Heerlijk (2008), een leerwerkbedrijf voor 
jongeren met zware leerproblemen of een verstandelijke beperking. Al gauw volgden een leescafé in 
de openbare bibliotheek en een delicatessenwinkel en nu ook leerbedrijf en opleidingslocatie van Prins 
Heerlijk Villa Royal. 
LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/ella-buijze/14/843/771/nl  !
Roos Sohier is sinds 2006 werkzaam als beleidsadviseur bij de Provinciale Raad Gezondheid, met 
name op de thema’s Duurzame Zorg en Ruimte voor Jeugd. Rode draad in haar zienswijze: 
zelfmanagement, empowerment met oog voor kwetsbaarheid, uitgaan van mogelijkheden en talenten, 
cocreatie met cliënten en het informele netwerk in de (jeugd)zorg en de GGZ, value-based 
hulpverlenen en kansen benutten met de nieuwe sociale media (zorg 2.0). Zij probeert bruggen te 
slaan tussen de praktijk en het beleid. Daarnaast is Roos initiatiefnemer/co-director van 
TEDxYouth@Brabantlaan. 
Twitter: @RoosSohier  
LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/roos-sohier/13/a76/459/nl  

Het Transvorm Ontwikkel Programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door 

http://www.tilburg.nl/
http://www.lokaalloket.nl/waalwijk/aanbiederg.php?id=5301122
http://nl.linkedin.com/pub/karin-smeets/1b/837/543/nl
http://www.rvagroep.nl/
http://www.deltapsy.nl/
http://nl.linkedin.com/in/stuifcoaching/nl
http://nl.linkedin.com/pub/nicky-van-der-schans/63/825/389
http://nl.linkedin.com/in/kimdegroot1
http://www.prinsheerlijktilburg.nl/
http://www.villa-royal.nl/
http://nl.linkedin.com/pub/ella-buijze/14/843/771/nl
http://www.provincialeraadgezondheid.nl/
http://tedxyouthbrabantlaan.nl/
http://nl.linkedin.com/pub/roos-sohier/13/a76/459/nl

