
Beste Pionier, 

Op donderdag 24 november van 12:15 tot 17:00 uur ontmoeten we elkaar bij de ING in Amsterdam in 
het kader van de Broosz CoP Nieuw Organiseren. Dit is inclusief de lunch.  

LET OP! De inloop is van 12.00 tot 12.15 uur. In verband met de beveiliging is het van belang dat 
iedereen zich dan heeft gemeld bij de receptie. We gaan ervan uit dat iedereen aanwezig kan zijn. 
Maar toch graag even definitief bevestigen. Zie hieronder hoe dat te doen. 

Van Traditioneel naar Agile - de ING casus 
De casus van Michelle Herijgers en en Alize Hofmeester werkzaam op de afdeling HR staat centraal de 
24e. ING is  aan het transformeren van een hiërarchisch, traditionele organisatie naar een agile 
organisatie. Dat is een hele klus voor zo’n grote organisatie met een lange historie. Michelle en Alize 
zullen ons tijdens hun presentatie inzicht geven waarom ING hiervoor gekozen heeft en hoe zij de 
route daarnaartoe invulling geven. Alize en Michelle zijn beiden vanaf het begin nauw betrokken 
geweest bij het hele proces. Op dit moment is ook de transformatie van de afdeling HR in volle gang. 
Dat levert natuurlijk allerlei vragen, onzekerheden en dilemma’s op. Genoeg stof om te delen, 
ervaringen uit te wisselen en voor alle pioniers interessant om mee te denken! 

Daarnaast willen we ook altijd ruimte geven aan prangende vraagstukken van anderen. We zullen bij de 
start van het programma van deze middag inventariseren welke dat zijn. Dus denk na welke vraag je aan 
anderen wilt voorleggen!  
  
Programma 
12.00 - 12:15  Melden bij de Receptie (uiterlijk 12.15) 
12:15 - 13.00  Introductie ING (tour) (inclusief lunch) 
13:00 -  14.45   ING CASE (en kennismaking nieuwe deelnemers) 
14:45 - 17:00   Andere prangende vraagstukken  
17:00    Borrel en napraten  

Aanmelden 
Zouden jullie in reply op de begeleidende mail willen laten weten of je aanwezig bent?! En laat ook 
weten of je een parkeerplek nodig hebt. Dit alles in verband met het reserveren van parkeerplekken 
en het aanmelden bij de receptie voor het verlenen van toegang tot het gebouw. Laat ons dat zo snel 
mogelijk weten.  

Locatie en bereikbaarheid 
Adres: Bijlmerdreef 24, 1000 BV Amsterdam 
Gebouw: Acanthus 
De locatie ING Acanthus ligt naast station Bijlmer en dus uitstekend met OV te bereiken. Met de auto 
ook goed te bereiken, echter ook file gevoelig aan het einde van de dag. In de andere bijlage is een 
routebeschrijving opgenomen. 

Nieuwe gezichten! 
De ambitie van de CoP NO is een divers veld creëren van pioniers die nieuwe wegen zoeken en hun 
werk anders willen organiseren. Tot 24 november was er nog instroom mogelijk. We verwelkomen dit 
keer een aantal nieuwe gezichten: 



• Yvonne van de Ven - GGD West-Brabant 
• Wilma Ewalds - Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) 
• Jolanda Meeuwsen - Zorgorganisatie Opella 
• Stefan de Wit - Nationale Politie 
• Theo Schelle - Nationale Politie 
• Ingmar Kappers - Gemeente Amsterdam 

En mogelijk sluit Universiteit Wageningen nog aan. Mocht jij nog mensen weten die interesse hebben 
dan horen we dat natuurlijk graag. 

Info terug te vinden op deelnemerspagina 
Op onze Broosz website hebben we een speciale pagina aangemaakt voor de Broosz CoP 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 

Voor vragen zijn we bereikbaar. Dus schroom niet te bellen of mailen. 

Met vriendelijke groeten, mede namens mijn collega’s, 

Georgette Kempink 

http://www.broosz.nl
http://www.broosz.nl

