
                                                                                                                                                                             

Beste professional en bestuurder, beste gamechanger, 

Bij deze nodigen we je uit voor de start van Changing the GAME | Expeditie Jeugdzorg Anders.  Op 10 en 
11 maart a.s. vindt de start plaats op het terrein van Broosz en Conferentiehotel De Bosrand, Bosrand 
28, 6718 ZN te Ede. In de bijlage vind je de routebeschrijving.  

EXPEDITIE JEUGDZORG ANDERS 

Welke uitdaging pak jij op? 
Teams van Spirit, Cardea, Youké, Teylingereind, Lindenhout, Juzt, Jarabee en FlexusJeugdplein hebben 
zich aangemeld voor deze expeditie! Iedereen is al bezig met vernieuwingen in de zorg voor de jeugd, 
elk in zijn eigen context en met eigen uitdagingen. Met dit initiatief kan kennis en ervaring gedeeld 
worden en kunnen krachtige nieuwe initiatieven ontstaan. Changing the GAME is een expeditie waarin 
ambitieuze professionals samen de vernieuwing van de zorg voor de jeugd binnen hun eigen context 
een stap verder willen brengen. Welke uitdaging pak jij/jullie op? 

PROGRAMMA 

Dag 1: Wat bezielt ons? 
Op dinsdag 10 maart word je verwacht om 12.30 uur voor een lunch in de Wintertuin. Voor de 
overnachting zijn (1-persoons) hotelkamers gereserveerd. In de middag maken we verder kennis met 
elkaar en starten we gezamenlijk op. Om 17.00 uur sluiten de bestuurders aan voor een buffet. Tijdens 
de avond is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Tevens is Lenette Schuijt te gast. 
Zij is organisatiekundige en auteur en haar laatste werk is getiteld: Wat bezielt ons? Van verstarring 
naar vitaliteit. Zij verkent in haar boek nieuwe manieren van leven en werken in zes maatschappelijke 
sectoren, waaronder ook de zorg. Zij zal tijdens een interactieve sessie met ons het gesprek aangaan 
over onze eigen bezieling en onderzoeken welke uitdagingen er liggen voor de friskijkers, 
dwarsdenkers, pioniers en gamechangers in deze groep. We werken van 18.00 uur tot 21.00 uur en 
eindigen met een drankje aan de bar. In de bijlage vind je een tijdschema. 

Dag 2: Op zoek naar wat werkt! 
Op woensdag 11 maart werken we van 09.00 tot 17.00 uur. Aan de hand van de methode Appreciative 
Inquiry, gaan we op zoek naar succesvolle veranderverhalen uit je eigen praktijk. Kern van deze aanpak, 
deze methodiek, is het waarderend onderzoeken van wat er is. Daarnaast is er aandacht voor de 
essenties van Nieuw Organiseren. We eindigen deze middag in de eigen teams en verkennen de eerste 
ideeën voor vernieuwende initiatieven en werpen een blik vooruit. 

Korte voorbereiding! Ook voor bestuurders! 
Wil je via deze link je gegevens invullen en een paar vragen beantwoorden met betrekking tot je 
deelname aan dit proces. Als het lukt graag uiterlijk vrijdag 6 maart aanstaande. Deze informatie is 
straks voor iedereen beschikbaar via deze link: https://nl.surveymonkey.net/results/SM-LZQDT8S7/ .  
Tevens willen wij je vragen om ons digitaal een foto toe te sturen voor in het ‘smoelenboek’. Ook graag 
voor 6 maart sturen aan debby@broosz.nl. 
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Belangrijke data! Ook voor bestuurders. 

De andere data van de sessies zijn bekend. Zet ze alvast in je agenda. Let op: Bestuurders zijn 
uitgenodigd op 4 juni en op 1 december om in ieder geval aan te sluiten tijdens de middag. 
- Donderdag 23 april  Pitstop van 09.00 - 17.00 uur 
- Donderdag 4 juni  Pitstop (met Bestuurders) van 09.00 - 19.00 uur 
- Dinsdag 8 september Team Time Out van 09.00 - 17.00 uur 
- Dinsdag 13 oktober Team Time Out van 09.00 - 17.00 uur 
- Donderdag 12 november (reserve, indien nodig) 
- Dinsdag 1 december Bestemming (met Bestuurders). Definitieve tijd volgt.  

Andere praktische zaken! 
• Neem je eigen laptop of tablet mee! 
• Kom je met het OV? Houd er dan rekening mee dat de dienstregeling per uur kan verschillen. Gebruik 

www.ov9292.nl voor de actuele bustijden. Halte ‘Boschlust’ is de dichtstbijzijnde halte, kies je voor 
halte Raadhuisplein houd dan rekening met een wandeling van 10-15 minuten. Station Ede/
Wageningen beschikt eventueel ook over OV fietsen. Mocht je hulp nodig hebben of een lift van 
iemand van ons willen laat het bijtijds weten. 

• Kom je met de auto? Let dan op de specifieke tips over gebruik van routeplanners in bijgaande 
routebeschrijving, omdat die niet altijd correct de juiste plek aangeven (gebruik daarom altijd de 
postcode 6718 ZN)! 

• Kom je met de auto? Let dan op de specifieke tips over gebruik van routeplanners in bijgaande 
routebeschrijving, omdat die niet altijd correct de juiste plek aangeven (gebruik daarom altijd de 
postcode 6718 ZN)! 

• Neem ook sportieve of wandelschoenen mee. 

Informatie te vinden op onze website  
Met onderstaande gegevens kun je inloggen op onze website. Daar plaatsen wij de komende tijd de 
nodige informatie en gegevens en hier kun je tevens de deelnemerslijst terug vinden. 
Username: CTG Jeugdzorg  
Password: Expeditie2015 

Mocht je vooraf nog vragen hebben of ben je onverhoopt verhinderd, laat het ons zo spoedig mogelijk 
weten via: debby@broosz.nl (0318 - 6190 236 of 06 - 52 83 48 42). 

Tot volgende week, 

Met vriendelijke groet namens het hele team en de FCB en Associatie voor Jeugd, 

Georgette Kempink 

Bijlagen: 
• Programma Structuur 
• Tijdschema 
• Routebeschrijving
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