
SUMMER SCHOOL
SAMEN BETER WERKEN

Ervaar wat anders kijken en denken je kan brengen! Hoe goed kun jij je 
patronen loslaten?  Deelnemers ontvangen een laagdrempelig boekje ‘Anders 
kijken, nieuw kansen’ van Jeff Gaspersz.

07 JULI Lezing 1.  Anders Kijken, Nieuwe Kansen

Van 09.00 - 11.00 uur

In hoeverre benut jij je talenten? Vanuit een echt authentiek polderpioniersverhaal 
verkennen we toepasbare eigenschappen voor jouw huidige werkcontext.

14 JULI Lezing 2.  Vanuit eigen kracht pionieren 

Van 09.00 - 11.00 uur

NUON werkt sinds 2014 volgens het Smart Working concept. We gaan het zien 
en leren van hun ervaringen.

16 JULI Excursie 1.  NUON

In de ochtend

In de middag

Een ervaringsverhaal van Jet Lepage van de GBLT, aangevuld met een ‘Digital 
Native’ voor wie nieuwe 
technologische tools vanzelfsprekend onderdeel zijn van samenwerken.

20 AUG Lezing 3.  Help! Waar is m’n werkplek?

Van 09.00 - 11.00 uur

Wat zijn goede resultaatafspraken, zijn ze űberhaupt te maken? Of is juist de 
manier hoe en waarom je ze afspreekt doorslaggevend voor succes?

27 AUG Lezing 4.  Resultaatgericht samenwerken:
          Hoe krijg je echt het gewenste effect?

Van 09.00 - 11.00 uur

De provincie Utrecht werkt ruim drie jaar volgens HNW concept. Na 
een rondleiding worden de belangrijkste succesfactoren besproken.

02 SEPT Excursie 2.  Provincie Utrecht

SUMMERSCHOOL

Zin om eens op een andere manier te kijken naar (samen)werken? Hoeveel vrijheid en flexibiliteit is 

eigenlijk wenselijk voor jou? Haal jij nu je resultaten op een slimme manier? Vind je het leuk om eens 

te ervaren hoe er flexibel wordt samengewerkt in andere organisaties?

HOE ZIET DE SUMMER SCHOOL ER UIT?
We bieden vier korte en energieke lezingen met een 
prikkelend thema en twee excursies naar andere 
organisaties. Ontdek of je met andere deelnemers vanuit 
nieuwe invalshoeken kunt kijken naar (samen)werken bij 
Zuiderzeeland. Je ontvangt concrete tips die toepasbaar 
zijn in de dagelijkse praktijk.

PRAKTISCH: HOE KUN JE MEEDOEN?

De Summer School opent de deuren voor alle medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland. Het aanbod 
van de Summer School vind je op intranet bij Cursuskalender ZZL Academie. Je schrijft je in door te mailen 
naar: zzlacademie@zuiderzeeland.nl Zet in de mail welk onderdeel of welke onderdelen je graag wilt 
volgen. De Summer School is niet verplicht. Je mag zelf kiezen of en hoeveel onderdelen je wilt volgen. 
Bepaal waar je behoefte aan hebt. Voor ieder onderdeel zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Kom snel, want vol = vol!

Toenemende digitalisering, maatschap- 

pelijke en sociale ontwikkelingen vragen 

om een steeds sneller aanpassingsvermo-

gen van organisaties. Ook van Zuider-

zeeland. Samen Beter Werken zorgt 

ervoor dat onze kantoorfaciliteiten en ICT 

passend en modern zijn. 

Maar wat verandert er eigenlijk aan 

onze manier van (samen)werken? 

Het doel van deze Summer School is om 

verfrissend te kijken naar (samen)werken 

en bewust stil te staan bij de verander-

ende context van ons werk. 

WAAROM MEEDOEN?
 • De Summer School is leuk, inspirerend en interactief.

 • Het bied je de kans om op een andere manier stil  
  staan bij je werk.

 • In korte tijd krijg je een update over nieuwe   
  manieren van (samen)werken.

 • Je kunt op deze manier je collega’s eens op een   
  andere manier ontmoeten.

 • Je ontwikkelt jezelf door te leren van elkaar en je  
  blik te verruimen.

ACTIVITEITEN OVERZICHT

Summer School, samen beter werken is een initiatief van: 


