Workshops
1.

Omgevingswet: grensoverschrijdend samenwerken

2.

Projectmatig creëren

De Omgevingswet beoogt het waarborgen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en wil
ook ruimte maken voor ontwikkelingen. Dit betekent voor overheden een andere houding naar
burgers en bedrijven met initiatieven. Het ‘ja, mits’-principe, in plaats van het ‘nee, tenzij’principe.
Ja denken betekent niet gelijk ook ja zeggen. Ja denken vraagt overheden om na te denken over
de noodzakelijke kaders en waar mogelijkheden zijn voor het stellen van algemene regels of
juist helemaal geen regels. Hierdoor wordt samenwerken steeds belangrijker. Waar loop je dan
tegen aan? Waarbij valt of staat een goede samenwerking? Maak hiermee kennis tijdens deze
workshop.

Projectmatig creëren, is een vernieuwende manier om projectmatig te werken. Wil jij hier
ervaring mee opdoen om deze inzichten toe te passen in je werk? Ga dan aan de slag tijdens
deze workshop.

3.

Digitale transformatie voor niet-ICT’ers

4.

Conflicthantering

5.

Visualiseren van tekst (Infographics)

6.

Faciliteren van dialogen

7.

Creatief problemen oplossen

8.

Samenwerken in een muzikaal jasje

Hoe gaat de interactie tussen overheid en inwoners veranderen? Hoe verplaats jij je in de
toekomst naar je werk? Onze wereld verandert in een hoog tempo onder invloed van digitale
transformatie. Wil je weten wat digitale transformatie is en wat je ermee kunt? Bezoek deze
workshop en ontdek het zelf.

We komen bijna allemaal elke dag in conflict – met anderen én met onszelf. Het kan een klein
conflict zijn, maar het kan ook flink uit de hand lopen. Hoe ontstaan conflicten en hoe zorg
je dat ze je niet hinderen, maar juist vooruit helpen – bijvoorbeeld in de samenwerking met
anderen? Deze workshop geeft jou praktische handvatten om met conflicten om te gaan.

Mensen zijn beelddenkers. Of je nu een website moet vullen, een bericht publiceert of een
onderzoeksrapport presenteert.
Er gaat niets boven een infographic om snel, begrijpelijk en toegankelijk je verhaal voor het
voetlicht te brengen. Hoe je dat aanpakt, leer je tijdens deze workshop.

In deze workshop krijg je een proeverij van een training, waarin je leert om interactieve
bijeenkomsten te ontwerpen én te begeleiden. Dat past bij samenwerken in een veranderend
waterschap anno nu. Je leert hoe je bijeenkomsten met medewerkers of externe partijen van het
waterschap interactiever en dynamischer kunt vormgeven, door het gebruik van zorgvuldig
gekozen werkvormen.

Hoe kan creatief denken je helpen in de dagelijkse werkpraktijk en wanneer kan je het gebruiken?
Deze workshop geeft jou een korte introductie met ideeën en inspiratie om de komende tijd mee
aan de slag te gaan.

In deze workshop wordt een vergelijk gemaakt tussen muziek maken en samenwerken. Het
muziek maken wordt direct in de praktijk gebracht waardoor je merkt dat samenwerken leuk
en ontspannend is.

9.

P
 roject Z-info: samenwerking ondersteunen met
Interactief ICT-platform

Bij deze workshop draait het om de manier van samenwerken bij het project Z-info, waarbij
collega’s werken aan het opzetten en inrichten van één centraal beheerde applicatie Z-info.
In dit project maken collega’s optimaal gebruik van een interactief ICT-platform om hun
samenwerking te ondersteunen. Ben je benieuwd hoe dit interactieve ICT-platform jouw
samenwerking met collega’s kan ondersteunen? Ervaar het zelf tijdens deze workshop.

Waterkracht

