
Beste deelnemer, beste Topper, 

Het doet mij een groot plezier om namens Broosz jouw deelname aan het Transvorm Ontwikkel 
Programma (TOP) te bevestigen! Je gegevens ontvingen we via Transvorm. Mijn naam is Georgette 
Kempink en ik vervul de rol van programma regisseur. Graag nodig ik je uit voor de Kick Off op 
donderdag 16 april 2015. De sessie zal plaatsvinden bij Transvorm in Tilburg. Klik hier voor de 
adresgegevens en routebeschrijving. Lees deze mail goed door want hierin staat belangrijke 
informatie!  

Doel van het TOP 
Doel van het TOP is een impuls te geven aan de ontwikkeling van Young Professionals werkzaam in de 
sector zorg en welzijn waarin jij werkzaam bent. Dat betekent voor jou als deelnemer aan de ene kant 
aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en aan de andere kant aandacht voor de ontwikkeling van 
de organisatie waarin je werkt. Het TOP heeft afgelopen jaar veel teweeg gebracht. Het is juist in deze 
tijd hard nodig om de jonge generatie te betrekken bij alle ontwikkelingen die gaande zijn in de zorg- 
en welzijnssector. Als programmaregisseur heb ik met heel veel plezier de eerste twee groepen van 
het TOP begeleid en ervaren dat de jonge generatie veel in te brengen heeft, maar dat hen vaak niet 
de ruimte wordt gegeven om hun invloed uit te oefenen binnen organisaties. Zeker in tijden van 
bezuinigingen is dit een kwetsbare groep. Willen zorg- en welzijnsorganisaties echter vernieuwen en 
voorbereid zijn op de toekomst dan is deze groep van enthousiaste en talentvolle professionals hard 
nodig.  

Kracht van het TOP 
Naast aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling is de kracht van het TOP dat 
deelnemers vanuit verschillende rollen en werkvelden hun ervaringen uit de dagelijkse praktijk kunnen 
uitwisselen. Op dit moment hebben zich 15 deelnemers definitief aangemeld vanuit verschillende 
organisaties: Amarant Groep, GGZ-E, Groenhuyzen, GGZ-Oost Brabant, SMO Traverse, Brabantzorg, 
de Wever, Zuidzorg, Sovak, GGD, Bureau GMV, Provinciale Raad Gezondheid. De inschrijving voor 
deelname is nog open. Het programma loopt tot 5 november 2015.  

KICK OFF 16 april 2015 
 
Ochtendprogramma 

- 09.00 tot 09.15 uur Aankomen & Ontvangst 

- 09.15 tot 12.30 uur Open Space “Hot Topics” in zorg en welzijn 

Na een korte introductie van het programma starten we gezamenlijk op. Deelnemers gaan, samen met 
hun leidinggevenden en andere betrokkenen bij het programma, met elkaar in dialoog over belangrijke 
ontwikkelingen in de sector zorg en welzijn en de rol van Young Professionals. De Open Space 
Methode werkt volgens een open structuur en wordt gekenmerkt door initiatief en actie aan de kant 
van de deelnemers. Daardoor ontstaat initiatief en co-creatie. Een werkvorm die past bij de 21e eeuw! 
Onder leiding van Jan Smit van Broosz. 

- 12.30 - 13.30 uur Lunch 
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Middagprogramma:  

- 13.30 tot 17.00 uur Leernetwerk opstarten 

Na de lunch kun je verder kennismaken met alle deelnemers. We trekken een tijdje met elkaar op en 
willen graag van elkaar leren en dan is het belangrijk op de hoogte te zijn van elkaars leerdoelen, 
verwachtingen en ambities.  We starten samen dit leernetwerk verder op en sluiten af met een korte 
terugblik en vooruitblik. Om 17.00 uur eindigt het programma. 

Voorbereidingen 

1. Ik wil je vragen het digitale intake formulier via deze link volledig in te vullen. Als het kan zo snel 
mogelijk en uiterlijk vóór 2 april 2015. Sommige gegevens heb je wellicht al eerder opgegeven, 
maar er zijn ook een aantal persoonlijke vragen, dus graag invullen. 

2. Verder wil ik je vragen om voor het ‘smoelenboek’ een recente digitale (pas)foto te mailen. Deze 
ook graag uiterlijk vóór 2 april 2015 sturen naar info@broosz.nl. 

3. Graag willen we je vragen je leidinggevende ook uit te nodigen om samen deel te nemen aan het 
ochtendprogramma en de lunch op donderdag 16 april. Op de bijgevoegde deelnemerslijst kun je 
zien of haar of zijn naam al op de gastenlijst staat. Zo niet, dan graag een mailtje met naam en 
mailadres naar info@broosz.nl. Dan sturen wij een uitnodiging! Dank. 

Virtuele informatiemap! 
Vanaf vandaag kun je via onze website inloggen en kom je op het deelnemersgedeelte van het TOP via 
de inlogcode: Transvorm Ontwikkel Programma 2015 en wachtwoord: Transvorm2015. Op deze pagina 
vind je belangrijke informatie. Daar vind je dan ook de contactgegevens van iedereen. Kortom een 
virtuele informatiemap. Hier vind je nu ook al een aantal interviews en blogs van deelnemers. 

Ten slotte... 
Van elke deelnemer wordt 100% deelname aan het programma verwacht, tenzij er bijzondere 
persoonlijke omstandigheden aan de orde zijn natuurlijk.  Zet de data dus in je agenda en verzeker je 
ervan dat je er altijd bij kunt zijn! Mocht je toch zijn verhinderd dan graag even persoonlijke contact 
opnemen met ondergetekende. De opleidingsdagen zijn op: 21/5, 2/7, 17/9, 5/11 en 3/12. 

Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op via mail via georgette@broosz.nl of  
telefoon (06) 25 09 76 73.  

Graag ontvang ik de ingevulde digitale intakeformulieren (+ foto) terug!  

Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. 

Vriendelijke groet, mede namens Transvorm, 

Georgette Kempink 

Bijlage 1: Programma Kick Off 

Bijlage 2: Deelnemerslijst 
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