
Beste Pionier, 

Met veel plezier bevestigen we je deelname aan de Community of Practice Nieuw Organiseren 
die we opstarten op 23 juni a.s. van 10:00 - 17:00 uur. Dit is inclusief lunch en drankje aan het 
einde van de dag. Verdere details over het programma volgen. We zijn te gast bij Youké, 
Verlengde Slotlaan 109 in Zeist. We zitten in de vergaderzaal zuid. Parkeren kan gratis voor 
de deur. Klik hier voor de routebeschrijving. 

PIONIERS 
We zijn zeer verheugd over de pioniers die zich tot nu toe hebben aangemeld vanuit de 
volgende organisaties: 

• ING Bank 
• Riwis 
• Youké  
• GGD West-Brabant 
• Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) 
• Juvent 
• (Opella) 
• (Spirit) 

Al deze pioniers, de interne ‘change agents’ uit deze organisaties, zijn bezig met de beweging 
naar Nieuw Organiseren op een of andere manier te realiseren, elk in zijn eigen context, 
vanuit verschillende rollen en met eigen specifieke uitdagingen. Daarmee is al een rijk en 
divers veld vertegenwoordigd. Tot en met september kunnen pioniers nog instromen. Naast 
zorg, hoger onderwijs en bancaire sector hopen we nog op pioniers uit de politie bijvoorbeeld 
of gemeentelijke sector. We houden jullie op de hoogte van de instroom.  

SLAGKRACHT VERGROTEN 
Zoals bekend, streven we naar twee tot drie deelnemers per deelnemende organisatie. Mocht 
je nog een collega-pionier willen meenemen, dan kun je hem of haar aanmelden via het 
formulier. Op deze manier vergroot je ook jouw slagkracht binnen je eigen organisatie. Lukt 
dat niet, dan is het ook goed natuurlijk.  

AANMELDINGSFORMULIER 
We zouden je willen vragen het aanmeldingsformulier in te vullen via deze link, zodat we van 
iedereen de juiste gegevens hebben voor de verdere communicatie en organisatie.   

http://www.youke.nl/locaties/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/Routebeschrijving-Youke-locatie-Youke-Service-Zeist.pdf
https://nl.surveymonkey.com/r/NTMH3GC


BELANGRIJKE DATA 2016 - 2017 
Zoals bekend heeft de Community of Practice een looptijd van een 1,5 tot 2 jaar. De volgende 
data hebben we in ieder geval gereserveerd: 

• donderdag 23 juni 2016                           10:00 - 17:00 uur 
• donderdag 15 september 2016              12:00 - 17:00 uur 
• donderdag 24 november 2016               12:00 - 17:00 uur 
• donderdag 12 januari 2017                     12:00 - 17:00 uur 
• donderdag 30 maart 2017                      12:00 - 17:00 uur 
• donderdag 15 juni 2017                            12:00 - 17:00 uur 
• donderdag 14 september 2017              12:00 - 17:00 uur 
• donderdag 14 december 2017                10:00 - 17:00 uur 

De tijden staan nog niet definitief vast, dus reserveer voorlopig de hele dag. De planning en 
invulling van de Webinar volgt nog. 

INFORMATIE OP DE WEBSITE 
Op onze Broosz website hebben we een speciale pagina aangemaakt voor de Community of 
Practice Nieuw Organiseren 2016 pioniers. Hier plaatsen wij de uitnodigingen, de 
deelnemerslijst, literatuur en verdere informatie. Klik hier om naar de website van Broosz te 
gaan. Als je rechts bovenin het scherm op inloggen klikt kom je met de volgende 
inloggegevens op de deelnemerspagina; 

Gebruikersnaam: COP2016 
Wachtwoord: pionieren2016 

BROOSZ 
Het team van Broosz bestaat uit Jan Smit, Georgette Kempink en Annouck de Boer. Annouck 
neemt voor de CoP Nieuw Organiseren de programma coördinatie op zich en de 
organisatorische aspecten. Zij is te bereiken via annouck@broosz.nl of op 06-41759340.  
Georgette Kempink, georgette@broosz.nl, en Jan Smit, jan@broosz.nl, faciliteren mede de 
sessies en nemen de programma regie voor hun rekening.  

BOEKJE VAN HOOP 
Zoals jullie intussen wellicht weten is de publicatie ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren’ van de 
vorige groep pioniers een feit. Jullie krijgen een exemplaar bij de start! Ben Kuiken schreef 
een recensie op het platform nieuworganiseren.nu. Hij noemt het een ‘boekje van hoop’. Klik 
hier. 

We zien ernaar uit je te ontmoeten en aan de slag te gaan op 23 juni a.s.! 

Met vriendelijke groet, 

Jan Smit 
Georgette Kempink 
Annouck de Boer

http://www.broosz.nl
mailto:annouck@broosz.nl
http://www.nieuworganiseren.nu/toolbox/boekje-van-hoop/

