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Beste Topper, 

 
Donderdag 2 juli a.s. ontmoeten we elkaar weer! Deze dag staat in het teken van Nieuw en 
Anders Organiseren. We starten om 09.30 uur en werken tot 17.00 uur bij Transvorm in 
Tilburg. Inloop is vanaf 09.00 uur met koffie en thee.  

Nieuw Organiseren 
Nieuw organiseren vraagt om anders kijken, om andere spelregels en om anders handelen. 
Steeds meer organisaties beseffen dat de 21e eeuw vraagt om nieuw leiderschap en andere 
organisatievormen. Steeds meer leiders willen de natuurlijke vitaliteit van mensen en het 
zelforganiserend vermogen van mensen in organisaties hanteren als uitgangspunt (sociale 
innovatie). In deze workshop krijg je meer zicht op begrippen als Rijnlands Organiseren en 
zelforganisatie en daarnaast is er aandacht voor het inzetten van sociale media. 

Gast 
Jan Smit hebben jullie al ontmoet bij de start en is te gast. Jan Smit begeleidt veel 
bestuurders, directies, teams van professionals en HR afdelingen bij het vormgeven en 
concretiseren van organisatie ontwikkeling in de richting van Nieuw Organiseren. Zowel in de 
zorg als ook in andere sectoren. Jan is momenteel zeer actief met een onderzoek in de zorg 
voor de jeugd. Als je het interessant vindt: klik hier voor kort verslag van een interview met 
hem daarover. 

Experiment of speldenprik! 
Nieuw, anders, slimmer of lichter organiseren betekent vooral ook zelf dingen oppakken en 
niet afwachten. Vanuit je eigen vakmanschap kun je veel meer zaken realiseren dan je vaak 
denkt. Nieuw Organiseren gaat dus ook over zaken uitproberen en experimenteren. We dagen 
je uit deze dag een concreet experiment, een speldenprik, te bedenken waarmee je aan de 
slag gaat de komende maanden en ervaring opdoet in je eigen organisatie, team, rondom het 
primaire proces, met anders en nieuw organiseren. 

Voorbereidingen! Twee opdrachten: Lezen en foto maken! 

1. We zouden je willen vragen je alvast te oriënteren op Nieuw Organiseren. Hieronder tips 
om te lezen, zien en beluisteren: 

• Filmpje van Jos de Blok, Directeur van Buurtzorg, voorloper op het gebied van Nieuw  
Organiseren, de organisatie die in 2011 en 2012 de Prijs voor Beste Werkgever van het 
jaar won (must!) http://www.youtube.com/watch?v=KI4q5p7cG68  

• Scroll eens op de website van www.changing-the-game.nl . Daar vind je interessante 
blogs en artikelen. Of bekijk eens de site van Ben Kuiken van nieuworganiseren.nu. 

• Pamflet: Vakmensen aller landen, verenigt U, van Esther Barfoot en Harold Janssen uit 
NRC van 20 mei 1995, zie deelnemersgedeelte op onze website. 

Vraag: Wat valt je op? Wat inspireert je? Welke vragen roept deze informatie bij je op? 
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2. Opdracht: Jouw kijk op de organisatiecultuur door middel van Organisatiefotografie! 

Om zicht te krijgen op de cultuur van je organisatie op dit moment vragen we in één foto 
(maximaal twee) een beeld daarvan te krijgen. Cultuurvraagstukken behoren zonder twijfel 
tot lastige vraagstukken en zijn vaak moeilijk concreet te beschrijven en in stukken te vatten. 
Vandaar een andere aanpak en het werken met beelden. Kijk in je organisatie rond, op zoek 
naar schijnbaar toevallige taferelen met in je hoofd 'typisch onze organisatie'. Maak daar een 
foto van. Wij verzoeken je om de gemaakte foto’s voor 2 juli te mailen naar: 
georgette@broosz.nl. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de opdracht lees verder op het deelnemersgedeelte.  

Inloggegevens: Transvorm Ontwikkel Programma 2015, Transvorm2015 

LAPTOP MEENEMEN!  
In het kader van ‘zelf aan het werk’ en het bedenken van een speldenprik en het eventueel 
inzetten van social media wil ik je vragen je laptop of een ander device meenemen (als je er 
één hebt natuurlijk). 

NIEUWE DEELNEMERS 
Dan nog een korte mededeling. Vanuit Groenhuysen sluiten zich nog twee deelnemers aan. 
Dat zijn Annemarie de Backer en Karin Vissenberg-van Opstal. Zij nemen samen de plek over 
van Magda Maljaars die intussen van baan is veranderd. Ze hopen snel aan te kunnen haken. 
Daar zullen we uiteraard even bij stil staan volgende week.  

Mocht je nog vragen hebben, laat het mij rechtstreeks weten: mailen naar 
georgette@broosz.nl of bellen op 0625097673. 

Hartelijke groeten, mede namens Transvorm,  

Georgette Kempink  
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