
Beste deelnemer, beste Topper, 

Tijdens de Kick Off hebben we een mooie start gemaakt met elkaar! De Open Space met de gasten 
onder leiding van Jan Smit van Broosz in de ochtend werd goed gebruikt om in dialoog te gaan met 
elkaar en belangrijke inzichten werden dan ook gedeeld. Met veel energie en enthousiasme maakten 
jullie kennis met elkaar en werden direct verbindingen gelegd en al eerste persoonlijke verhalen 
gedeeld. Klik hier voor het fotoverslag http://bit.ly/1EI6MzO. 

Op donderdag 21 mei a.s. staat onze volgende sessie gepland. van 09.00 tot 17.00 uur. We zijn dan 
wederom te gast bij Transvorm in Tilburg. 

Persoonlijk leiderschap: De reis van de Held 
Op deze dag staat persoonlijke groei en authentiek leiderschap centraal. Leiderschap leer je niet in 
een trainingslokaal. Wel door ervaringen op te doen, te leren hiervan, uitdagingen aan te gaan en te 
experimenteren en je vermogen tot reflectie te ontwikkelen. We staan stil bij leiderschap in deze 
nieuwe tijd. Te gast zal zijn Salmaan Sana. Details over de inhoud van het programma van die dag krijg 
je nog. Maar mocht je al nieuwsgierig zijn naar onze gast. Hierbij zijn profiel op LinkedIn https://
www.linkedin.com/in/salmaansana of ga hem volgen op twitter. Hij is zeer actief online: 
@salmaansana. Salmaan is een van de grondleggers van het initiatief Compassion for Care. 

Intervisie en de indeling!  
De intervisiegroepen zijn gevormd. Hierbij de groepen en de namen:  
1. Sam, Robin, Aniek, Sanjna 
2. Nicky, Yvonne, Magda, Marleen, Daniëlle 
3. Jolanda,  Anne, Jinja, Mariska 

Lydia van Ruremonde en Marjolein Engelen, kunnen zich aansluiten bij groep 1 of groep 3. Daar is dus 
nog een keuze te maken. Mocht er nog geen contact geweest zijn onderling, dan lijkt mij het handig 
dat Lydia en Marjolein initiatief nemen en contact zoeken met groep 1 en groep 3 om te onderzoeken 
waar zij het beste passen. De groepen zijn gemaakt op basis van zoveel mogelijk diversiteit en er is 
ook gekeken naar regio. Voorwaarde is verder dat de groep uit maximaal 5 deelnemers bestaat. 

Nog even een paar zaken: 
- Dropbox 
Al het materiaal van de persoonlijke presentaties is te vinden in de Dropbox Transvorm 2015.  
- Virtuele informatiemap 
Alle andere info vind je op onze website. Daar kun je 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 over ook de inhoud van het programma. Zo ook mijn 
presentatie met o.a. de uitleg van de bedoeling van de Intervisie en ook de sheets van Jan Smit over 
de methode Open Space. Daar vind je ook de contactgegevens van iedereen. 

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

Vriendelijke groet, mede namens Transvorm, 

Georgette Kempink 
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