
Beste deelnemer, beste Topper, 

Op donderdag 21 mei a.s. staat onze volgende sessie ‘De Reis van de Held’ gepland van 09.15 tot 17.00 
uur. We zijn dan wederom te gast bij Transvorm in Tilburg. Inloop met koffie & thee is vanaf 08.45 uur. 
We starten met het programma om 09.15 uur! 

Programma en voorbereiding 
Door middel van korte presentaties, video’s en verschillende opdrachten ga je aan de slag rondom het 
thema persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap. Salmaan Sana is onze gast zoals jullie al weten. 
Na een korte introductie van mijn kant zal Salmaan opstarten met zijn eigen persoonlijke verhaal. We 
staan stil bij je eigen WHY. Salmaan zal daarnaast zijn visie geven en met ons in gesprek gaan over de 
begrippen gezondheid en compassie. Na de lunch ga je aan de slag met je eigen persoonlijke verhaal en 
je eigen ‘journey’. Ter voorbereiding op 21 mei willen je vragen deze korte video te bekijken van de 
‘Hero’s Journey’ en een aantal vragen te beantwoorden: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA 
1. Wat is jouw 'Call to Adventure' binnen de gezondheidszorg?  
2. Wat voor uitdagingen ben jij tegengekomen?  
3. Waar haal jij kracht uit tijdens je werk?  

Tenslotte zullen we aan het einde van de middag vooruit blikken naar de volgende sessie.  

Intervisie en de indeling!  
In de terugkoppeling die ik jullie onlangs gaf heb ik de indeling van de intervisiegroepen doorgegeven. 
Daarop kreeg ik verschillende reacties, dat ik een fout had gemaakt. Kennelijk heb ik de laatste 
verschuivingen niet meegenomen in de lijst. Als het goed is, is dit wel de goede indeling. 
1. Sam, Robin, Aniek, Sanjna 
2. Nicky, Yvonne, Magda, Jinja, Daniëlle  
3. Jolanda,  Anne, Marleen, Mariska  
Om verdere misverstanden te voorkomen stel ik voor volgende week Lydia van Ruremonde en 
Marjolein Engelen op te nemen in de intervisiegroepen om zeker te weten dat het allemaal in orde is. 

Nog even een paar zaken: 
- Dropbox 
Jullie eigen materiaal is te vinden in de Dropbox Transvorm 2015.  Als het niet lukt met je werkmail 
gebruik te maken van Dropbox is het wellicht met je privé mail te proberen. Dan ontvang ik graag een 
bericht via georgette@broosz.nl met een verzoek je uit te nodigen en je privé mailadres daarbij. 
- 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. 
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. Tot volgende week! 

Vriendelijke groet, mede namens Transvorm, 

Georgette Kempink
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