
Beste Gamechanger, 

In oktober jl. zijn we gestart met het Changing the GAME PLUS netwerk van pioniers. 
Hierbij een korte terugblik en informatie over de volgende stappen en de volgende 
meetings. 

Jij binnen een netwerk van mede-pioniers! 
Changing the GAME PLUS brengt pioniers bij elkaar en ondersteunen pioniers die 
beseffen dat de vernieuwing van de gesloten jeugdzorg vraagt om Anders Denken en 
Anders Doen en die vanuit die ambitie individueel - en als het past in team verband - 
concrete stappen willen zetten in het eigen werkveld. Daar heb je lef voor nodig en dat 
vraagt van een ieder om nieuwe wegen te zoeken. In de eerste Meet-up op 6 oktober 
hebben een eerste start gemaakt samen met de bestuurders. 

Volgende stappen 
Naast concrete innovatieve ideeën is expliciet de uitdaging tijdens dit proces om deze 
nieuwe plannen op een duurzame manier aan te pakken, met focus op het primaire 
proces, de zorg voor de jeugd. Om zo te ontdekken dat organiseren anders kan. Met 
veel meer ruimte voor vakprofessionals en met bijvoorbeeld veel minder bureaucratie. 

MEET-UP 13 januari 2016: Nieuw Organiseren: de essentie met Jaap Peters 
Om vorm te geven aan dat Anders Denken hebben we intussen een datum geprikt en 
Jaap Peters uitgenodigd. Jaap is in Nederland een van dé initiators van wat we 
Rijnlands Organiseren noemen en met zijn boek de ‘Intensieve Menshouderij’ en ‘Bij 
welke reorganisatie werk jij’ ook voorbeelden uit de zorg voor jeugd heeft beschreven.  
De volgende Meet-Up vindt plaats op woensdag 13 januari. We ontmoeten elkaar dan 
opnieuw en zullen naast de input van Jaap ook weer stilstaan bij jullie eigen proces. De 
uitnodiging ontvangen jullie een paar weken van tevoren met precieze tijden en locatie. 

SAVE THE DATE: 29 maart 2016! 
De derde Meet-up hebben we ook al gepland en die vindt plaats op 29 maart 2016. 
Daar zijn de bestuurders ook weer van harte welkom!! Noteer vast deze dag in je 
agenda.  

Nog op zoek naar een locatie! 
We willen de Meet-up van 13 januari organiseren bij één van de deelnemende 
organisaties. Wie wil gastheer of vrouw zijn? Lelystad bood zichzelf al aan. Maar 
misschien zijn er ook anderen die dat leuk vinden. Annouck de Boer is onze nieuwe 
collega en programma coördinator bij Broosz. Je kan aan haar laten weten als we met 
de groep welkom zijn en dan zoeken we uit wat het beste past (annouck@broosz.nl). En 
dat geldt ook voor 29 maart. 

Sparringspartners 
Mocht je de komende maanden willen sparren of heb je hulp bij nodig om iets op te 
pakken, om een idee scherp te krijgen of een idee concreet te maken, dan kun je deze 
maanden contact met ons opnemen. Een kort telefoontje kan mogelijk een flinke stap 
betekenen. Daarnaast hebben alle deelnemende organisaties de mogelijkheid een of 
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twee dagdelen onze ondersteuning in te roepen voor een moment dat het beste past. 
Een meeting met grotere groep collega’s?  
Een gesprek met de directie en/of managers ? Intensief nadenken over mogelijke 
stappen?  
De bedoeling: om jullie optimaal te ondersteunen en dát te realiseren wat je voor ogen 
hebt. Mail gerust je vraag naar jan@broosz.nl of georgette@broosz.nl en wellicht 
hebben jullie ook onderling elkaar opgezocht met vragen. 

Telefonisch contact! 
Ik, Georgette, zal de de komende weken zelf ook contact met jullie zoeken om te horen 
hoe het gaat, welke vragen en behoeften jullie hebben en aan welke stappen jullie 
denken in jullie eigen praktijk.  

Kijk- en leesvoer voor de komende weken  
Op onze website kun je rechtsboven in de hoek inloggen en doorklikken naar een 
beveiligde pagina waar je alle informatie kan terugvinden.  Hierbij ontvang je een 
inlogcode voor de website van Broosz.  

Inlogcode: CTGPlus 
Wachtwoord: ctgplus2015 

Daar vind je algemene informatie (adressen e.d.) en tevens een paar links naar 
artikelen mocht je ook meer achtergrond willen bij het gedachtegoed van Nieuw 
(Rijnlands) Organiseren. 

Voor vragen mail of bel gerust! 

Met vriendelijke groeten, mede namens Jan, 

Georgette Kempink 
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