
Maandag 11 november
Locaties: Trouwboerderij ’t Hof 
Stenevate en gemeentehuis Borsele 
in Heinkenszand
Opgewe(r)kt wakker                                                                 
09:00 - 10:00 uur
Persoonlijk Leiderschap                                                          
09:00 - 12:00 uur
Herken stress tijdig en voorkom erger                                       
09:30 - 11:15 uur
Ik ben een raamambtenaar                                                       
10:00 - 11:30 uur
WRKPLZR                                                                               
10:00 - 12:30 uur
Ik op Koers (duurzame inzetbaarheid)                                       
10:00 - 12:30 uur
Creatieve Communicatie                                                          
13:00 - 15:30 uur
LinkedIn voor zakelijk gebruik: zet jij het al 
(optimaal) in?            
13:00 - 16:30 uur
Teamfundamentals                                                                   
13:00 - 15:30 uur
Expeditie Robinson                                                                  
13:30 - 16:00 uur
Natuurlijk Vitaal                                                                        
14:00 - 16:30 uur
Ontdek de Innerlijke Familie voor 
effectieve communicatie         
14:00 - 16:30 uur

Dinsdag 12 november
Locatie: Gemeentehuis in Zierikzee
Het Merk “Ik 2.0”                                                                                      
09.30 - 12.00 uur
Doodop!!                                                                                                  
09:30 - 12:00 uur
Less stress - omgaan met stress en burn-out                                          
09.30 - 12.00 uur
Op reis naar een klantgerichte dienstverlening                                        
10:00 - 12:00 uur
Verbinden van jong en oud, samen op weg 
naar een betere overheid     
10:30 - 12:30 uur
De grootste blunders bij opgavengericht 
werken                                     
12:00 - 15:30 uur
Doorbreek je niet-effectieve patronen en 
zorg voor meer keuzevrijheid!  
13:00 - 16:00 uur
Omgaan met verlies (op de werkvloer)                                                    
13:30 - 15:00 uur
Ik ben een raamambtenaar                                                                      
13:30 - 15:00 uur
MapsTell                                                                                                  
13:30 - 16:00 uur
Proeverij Baas In Eigen Loopbaan                                                           
14:00 - 15:30 uur                                     

Woensdag 13 november
Locatie: Gemeentehuis in Terneuzen
Inspiratiesessie TalentWheel                                                        
09:30 - 11:00 uur
Duurzame inzetbaarheid bedrijfsvoering 
– doelgroep leidinggevenden   
09:30 - 11:30 uur
Persoonlijk leiderschap voor overheids-
professionals                  
09:30 - 12:30 uur
Meet & Greet “omgaan met verlies op de 
werkvloer” (Deelname alleen middels inschrijving 
via de website)
Haal alles uit je team!                                                                   
13:00 - 15:00 uur
Bouwen aan je Loopbaan met 
Lego Serious Play                        
13:00 - 15:00 uur
Employer branding                                                                   
13:30 - 15:00 uur
Duurzame inzetbaarheid bedrijfsvoering 
– doelgroep medewerkers bedrijfsvoering        
13:30 - 15:30 uur

 
Donderdag 14 november
Locatie: Provinciehuis in Middelburg
Duurzame inzetbaarheid bedrijfsvoering 
– doelgroep medewerkers bedrijfsvoering        
09:30 - 11:30 uur
Hersenpraat                                                                                 
09:30 - 12:00 uur
Diversiteit en inclusie                                                                    
09:30 - 13:30 uur

De kracht van netwerken!   
10:00 - 10:45 uur                                                                        
11:00 - 11:45 uur
13:00 - 13:45 uur
14:00 - 14:45 uur
Bescherm je grenzen                                                                   
10:00 - 11:00 uur
Op reis naar een klantgerichte dienstverlening                           
10:00 - 12:00 uur
Expeditie Robinson                                                                      
10:00 - 12:30 uur
Effectief leren lezen van je gesprekspartner                          
10:30 - 12:30 uur
13:30 - 15:30 uur
Employer branding                                                                   
10:30 - 12:00 uur
15:00 - 16:30 uur
Moeilijk vervulbare vacatures                                                       
11:00 - 12:30 uur
Vier je succes                                                                               
11:15 - 12:15 uur
Geniet meer van je werk                                                              
13:00 - 14:00 uur
15:00 - 16:30 uur
De kracht van jouw verhaal                                                          
13:00 - 16:00 uur
In gesprek met je leidinggevende                                                 
13:00 - 16:00 uur
Werken met weerstand? Deep Democracy!                                 
14.30 - 17.00 uur
Polariseren om te leren                                                                
15:00 - 16:30 uur
Leren vanuit je Buikbrein                                                              
15:00 - 16:30 uur

Meester in je Werk Week 
Opening van de week vrijdag 8 november 10:00 – 13:30 uur in de Stenge. Spreker: Huub 
van Zwieten, Ondernemer, spreker en bestselling auteur (aanmelden via de website).

Programma

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Wil je je inschrijven voor een workshop? 
Kijk voor inschrijving en het volledige 
programma vanaf 1 oktober 2019 op 
www.werkenvoorzeeland.nl

Stoelmassage
Voel jij wel eens je rug, schouders of nek?
Probeer dan zeker eens een stoelmassage!
Deelname alleen middels inschrijving via 
de website.

Professionele LinkedIn-foto 
De eerste indruk is belangrijk! Wil jij een
professionele Linkedin foto? Kom dan met
gepaste kleding langs. Vraag bij binnenkomst 
op de locatie naar de mogelijkheden.  
Aanmelden is niet nodig!

CV checks
De eerste indruk op papier is belangrijk. Laat je CV checken 
door een professional! Deelname alleen middels inschrijving 
via de website.

Gesprek loopbaan- en/of studieadviseur
Wil jij op weg geholpen worden in je loopbaan en/of met een 
studie? Twijfel je over je volgende stap? Weet je niet waar je 
moet beginnen? Ga dan in gesprek met een gecertifi ceerde 
loopbaanadviseur! Deelname alleen middels inschrijving via de 
website.

Meld je vóór 8 november aan, voor een workshop, loopbaanadviesgesprek en/of studieadvies via de website 
www.werkenvoorzeeland.nl  (let op: VOL=VOL, je kunt je voor meerdere activiteiten aanmelden). Heb je vragen, stuur dan een 
mail naar activiteiten@werkenvoorzeeland.nl. Wij zorgen voor iets lekkers bij de koffi e of een broodje tussen de middag!

Provincie ZeelandProvincie Zeeland     
Gemeente BorseleGemeente Borsele
Gemeente TerneuzenGemeente Terneuzen    
UWV
BelastingdienstBelastingdienst     
Gemeente KapelleGemeente Kapelle
Gemeente MiddelburgGemeente Middelburg    
PZEM 
GR de BevelandenGR de Bevelanden    
Gemeente SluisGemeente Sluis
Dienst Justitiële InrichtingenDienst Justitiële Inrichtingen  
ZB|Planbureau en Bibliotheek van ZeelandZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Gemeente ReimerswaalGemeente Reimerswaal   

Deelname aan de activiteiten is kosteloos voor alle medewerkers van de deelnemende organisaties:Deelname aan de activiteiten is kosteloos voor alle medewerkers van de deelnemende organisaties:
Gemeente Noord-Beveland
Politie Nederland    
De Rechtspraak
Gemeente Vlissingen   
Waterschap Scheldestromen
Openbaar Ministerie    
Kamer van Koophandel
Gemeente Goes    
Orionis Walcheren
Rijkswaterstaat     
Zeeuws Museum
Gemeente Schouwen-Duiveland

SCEZ
Ministerie van BZK         
Raad van de kinderbescherming
Gemeente Veere           
De Zuidhoek 
RUD Zeeland           
ZRD
Sabewa Zeeland          
Zeeuws Archief 
Veiligheidsregio Zeeland      
GGD Zeeland
Indaver Nederland B.V

Meld je aan voor een van deze activiteiten 
via onze website www.werkenvoorzeeland.nl 
Let op, je moet je wel eerst aanmelden op de 
site (en bij de eerste keer in je mail -hanteer 
je werkmail- de aanmelding bevestigen) 

Zeeuwse muziekschool




