
Zelforganiseren & Zo…hoe doe jij dat?
Vanwege het grote succes van de eerste uitwisselingstafel organiseert Ipse de Bruggen, zoals 
je weet, op 21 november 2017 als gastorganisatie nogmaals een uitwisseling met als thema
´Zelforganisatie´. Fijn dat je erbij kunt zijn!

Er komen medewerkers van wel elf verschillende zorgorganisaties! Het zorglandschap is aan 
veel veranderingen onderhevig. Zo ook de gehandicaptenzorg.
Ipse de Bruggen is mede hierdoor gestart met zelforganisatie. Met als vertrekpunt onze visie: 
“van zorgen voor, naar zorgen dat”.

Het doel van de middag is ´ervaringen en kennis delen´ op het gebied van zelforganiseren en
hierin van elkaar te leren. We zijn benieuwd naar jouw inspirerende verhalen en ervaringen. 
We willen met elkaar op zoek naar de do’s en don’ts. Maar ook nadenken en brainstormen
over hoe zelforganisatie binnen een organisatie gestalte kan krijgen.

We verheugen ons op het gemêleerde gezelschap van bestuurders, managers, sleutelfiguren 
en vooral begeleiders.

Voor vragen kun je contact opnemen met Marieke Verkerk
(Projectleider zelforganisatie)

marieke.verkerk@ipsedebruggen.nl
06-13443567

Datum: Dinsdag 21 november 2017
Tijdstip: 13:00 - 13:30  inloop met koffie en thee
  13:30 - 17:00   tafelgesprek met aansluitend 

een borrel
Adres:  Landgoed Hooge Burch
  De Haven: Spoorlaan 19 
  2471PB ZwammerdamTot dinsdag!



13.00  Inloop met koffie en thee
13.30   Welkomstwoord en aanleiding van de uitwisselingstafel #2 
  door Marieke Verkerk
  Marieke werkt als Projectleider zelforganisatie bij Ipse de Bruggen

13.50  Start en uitleg van programma van de Uitwisselingstafel 
  Paul Pardon / middagvoorzitter

14.05  Aan tafel - Ronde 1
  Begeleiders in gesprek over zelforganisatie binnen hun organisatie
  Inspirerende verhalen, praktische tips, de do’s en don’ts 
  Daar zijn we naar op zoek.
  
14.35  Aan tafel - Ronde 2
  Bestuurders / leidinggevenden / staffunctionarissen / managers in gesprek
  Reageren op Ronde 1 over zelfde thema’s

15.05  Pauze

15.30  Aan tafel - Ronde 3
  Gemengd gezelschap vanuit ronde 1 en 2

  Waar kijken we van op? 
  Waar loopt het beter dan we dachten?
  Hoe kunnen nog beter met elkaar optrekken in het transitieproces?
  Wat kunnen wij elkaar meegeven ter overweging?

16.00  Afronden en afsluiten
  Marieke Verkerk

16.30  Borrel 

NB: We werken met een gesprekstafel en een publiek. De mensen die deelnemen aan het tafelgesprek zullen 
hiervoor van tevoren benaderd worden. De overige deelnemers nemen plaats in het publiek waar zij het gesprek 

goed kunnen volgen en desgewenst hun inbreng kunnen hebben aan het gesprek.
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