
Changing the GAME 

Expeditie Jeugdzorg Anders 
Vertrek: 10 & 11 maart 2015



Wie zijn de initiatiefnemers?



Wie zijn de reisgenoten?







Broosz is…
• Broosz is de naam! Bureau al twaalf jaar zelfstandig bezig met 

ontwikkeling van mensen, teams, organisaties.

• Uitgangspunt: zelforganiserend vermogen van mensen, zelforganisatie, 
co-creatie, Nieuw (Rijnlands) Organiseren, Sociale Innovatie, 
persoonlijke ontwikkeling, leren & experimenteren, ontmoeting, 
meemaken en ervaren

• Meerdere Routes: leerexpedities, onderzoek, werkconferenties, 
teamontwikkeling, inspiratie, advies

• Onze rol: GIDS



Programma 10 maart

• 12.30 - 13.00 uur LUNCH & ONTMOET

• 13.00 -16.30 uur KICK OFF

• 16.30- 17.00 uur CHECK IN

• 17.00 -18.00 uur BUFFET & ONTMOET

• 18.00 - 21.00 uur WAT BEZIELT ONS? 

• 21.00 - ??????? uur BAR & ONTMOET



Doelstellingen CTG:
• Experimenteren en leren

• Vergroten bewustzijn bij deelnemende organisaties 
om aandacht te hebben voor vernieuwing

• Leernetwerk bouwen waarbij kennis en ervaringen 
kunnen worden gedeeld 

• Persoonlijke ontwikkeling hand in hand met 
organisatieontwikkeling 

• Wake-up call! Organisatie van de Toekomst: nieuw, 
duurzaam, licht, slim organiseren

EXPEDITIE

Vertrek: 10 en 11 
maart

Pitstop: 23 april Pitstop: 4 juni

DE CONTEXT
- Wat is de context?
- Welke uitdagingen & 

kansen zijn er binnen de 
zorg voor de Jeugd?

- Een andere kijk op 
organiseren ontwikkelen

- Nieuw Organiseren als 
fundament verkennen

- Leren over veranderen en 
transformeren

- Zwermende 
GameChangers in gesprek 
met bestuurders

- Je persoonlijke missie 
(her)ontdekken

- De Reis van de Held 

DE VERNIEUWING

- Je horizon verbreden
- Leren van Organisaties van 
de Toekomst

- Koplopers, Kantelaars en 
Friskijkers ontmoeten!

- Verkenning in het veld!
- Op zoek naar inspiratie
- Nieuw Organiseren in de 
praktijk

- Samen sparren, delen, 
reflecteren

- De eerste ambities en 
innovatieve ideeën 
verkennen

DE PRAKTIJK

- Ontwikkelen en Pitchen 
van Creatieve Interventies

- Kennis carroussel van 
experts en deskundigen

- Hoe realiseer je 
veranderingen & 
transformaties?

- Zelfsturing en 
zelforganisaties als basis

- Co-creatie: directies en 
bestuurder als sponsoren 
aan boord?!

- Start Interventies!  

Team Time-Outs: 
8 september, 
13 oktober, 

(12 november)

Inspiratie & 
 Praktijk
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TEAMS AAN DE SLAG en 
op AVONTUUR 

TEAMS AAN DE SLAG en 
op AVONTUUR 



Idee!
• Samen experimenteren & leren & leernetwerk 

bouwen

• met aandacht voor vernieuwing

• onze verhalen delend

• terwijl we hoofd, hart, hand proberen verbinden

• en een concrete Interventure realiserend

• op een nieuwe, duurzame, lichte, slimme manier 
organiserend



Reis van de Held 



• #JeugdzorgAnders

• #broosz

• #nieuworganiseren



Programma 11 maart 

• 09.00 - 12.30 uur Op zoek naar wat werkt!

• 12.30 - 13.30 uur LUNCH & ONTMOET

• 13.30 - 16.30 uur TEAMS AAN DE SLAG

• 16.30 - 17.00 uur CHECK OUT


