
Mei de mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân

Mei hert en siel 
foar Fryslân



Foto voorkant: bewuste bouwers houden rekening met de planeet. 
De bomen die zijn gekapt bij de Drachtsterweg zijn hergebruikt in 
het Abbingapark in Leeuwarden als ‘speeltoestel’.
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Introductie

Tot de zomer 2016 staat de kernwaarde ‘Mei hert en siel foar Fryslân’ centraal. 
Deze vierde kernwaarde vormt samen met mienskip op 1, betrouber wêze en 
resultaten telle de basis voor onze houding en gedrag. En is daarmee ook een 
succesfactor voor de Organisatie van de Toekomst. Een organisatie die opgaven- 
gestuurd werkt, aansluit bij de kracht en behoefte van de samenleving en  
kwaliteiten van medewerkers optimaal benut.
In dit tweede boekje zie je hoe collega’s hun talenten inzetten voor Fryslân en 
in een gemixt team samenwerken aan de opgave Vanzelfsprekende duurzaam-
heid. Neem even een moment om deze persoonlijke verhalen te lezen. Waar 
ligt hun passie, wat zijn hun drijfveren?

Mei hert en siel foar Fryslân
Waar staat ‘Mei hert en siel foar Fryslân’ nu eigenlijk voor? Iedereen vult dat  
- zoals ook in dit boekje is te lezen - op eigen wijze in. Vanuit de organisatie- 
visie omvat het in ieder geval de volgende elementen:
•	  Wij zijn enthousiast en gedreven in de samenwerking met elkaar en  

met de mienskip;
•	 We tonen lef, nemen initiatief en werken innovatief;
•	 In alles wat we doen hebben we het beste voor Fryslân voor ogen;
•	  We waarderen de Friese cultuur, volgen de ontwikkelingen en  

beheersen de Friese taal. 

Kernwaarden   E Competenties

•	 Mienskip op 1   E Klantgerichtheid, samenwerking

•	 Betrouwbaar wêze  E Vertrouwen opbouwen

•	 Resultaten telle    E Doelgericht handelen

•	 Mei hert en siel foar Fryslân   E  Omgevingsbewust, vernieuwings-
kracht, initiatief

Laten zien waar we voor staan
De kernwaarden zijn nu en in de toekomst de basis voor ons doen en laten, 
daarmee tonen we elkaar en de mienskip waar we in onze manier van werken 
voor staan. Iedere collega kleurt dit op een eigen, unieke wijze in. Laat zien 
waar jij voor staat! 

Heb je ideeën voor vernieuwingen in je werk of kennis waarmee je an-
deren op weg kunt helpen? Zie je kansen om een klus eens op een heel 
andere manier aan te pakken? Ga er vandaag al mee aan de slag, want  
DE TAKOMST IS HJOED!



Jack van der Wal: 
“De opgave centraal” 





Jack van der Wal
Themaregisseur Water en sinds kort ook opgavenontwikkelaar 
voor de opgave Vanzelfsprekende duurzaamheid

Jack van der Wal groeide op in Nieuwolda, een klein Gronings 
dorpje vlakbij Delfzijl. Urenlang kon hij aan de slootkant met een 
schepnetje zitten vissen en samen met zijn vriendjes ging hij het 
bos in om vogelkastjes op te hangen. “Vanuit mijn jeugd is die 
liefde voor de natuur en het milieu ontstaan.” Een liefde voor het 
leven. Na twee studies op het gebied van energie en milieu, is Jack 
sinds 2002 werkzaam bij de provincie. Hij begon als projectsecre-
taris bij Verkeer en Vervoer. “Daar werd ik als groen geluid tussen 
alle verkeerskundigen aangetrokken.” De laatste jaren werkt hij als 
themaregisseur Water en nu ook als opgavenontwikkelaar.

“Vlak voor de zomervakantie stond de oproep voor de opgaven-
ontwikkelaar op de Binnenspiegel. Ik dacht meteen: dat wil ik 
doen. De directie wil dat we meer vanuit de opgave gaan werken. 
Dat we, in plaats van puur vanuit onze functie of afdeling te den-
ken, dat wat we willen bereiken centraal stellen. Dat vind ik een 
belangrijk uitgangspunt.”

Zo concreet mogelijk
“In het Coalitieakkoord zijn voor duurzaamheid drie resultaten be-
noemd. In 2025 willen we 25% van de energie met duurzame ener-
gie opwerken, we willen in de top 3 staan van provincies met beste 
wandel- en fietspaden en er moet een windpark in het IJsselmeer 
zijn gerealiseerd. Deze laatste opgave is vanuit het rijk bepaald en 
is de minst makkelijke. Mijn opdracht is om vanuit deze doelen de 
opgave duurzaamheid zo concreet mogelijk in te vullen. Dat doe ik 
samen met interne en externe mensen. We zitten nog volop in het 
proces om de opgaven helder te formuleren. Dat houdt vooral in 
dat we vanuit de uitvoeringsagenda, het akkoord en de begroting 
inventariseren wat er allemaal ligt en dat uitwerken in vier à vijf 
opgaven rondom duurzaamheid.“



Lastige stap
“De volgende stap in onze opdracht is om aan te geven wat 
nodig is om de opgaven uit te voeren. Hoe gaan we het doen? De 
resultaten van het werk van de opgavenontwikkelaars gebruikt 
de directie om de omslag naar een opgavengestuurde organisatie 
te maken. Dit zal best nog wel een lastige stap worden, want het 
heeft effect op hoe mensen gewend zijn om te werken. Voor veel 
mensen is het momenteel een spannende periode. Er gaan dingen 
veranderen binnen de organisatie. Mensen die nu lekker werken, 
met fijne collega’s en hun werk goed uitvoeren, vinden dat niet 
altijd prettig. Ik heb daar zelf geen last van en was blij verrast dat 
tijdens de uitvoeringsmarkt, waar meer dan 200 mensen op afkwa-
men, bleek dat de meesten de organisatieontwikkeling als een kans 
zien.”

Energiebesparing
“Mijn drive ligt bij energiebesparing. Behalve de transitie naar 
duurzame brandstoffen zou ik hierover  graag iets opnemen in de 
opgave. Kijk vooral naar wat je kunt besparen aan brandstoffen en 
wat je aan gedragsbeïnvloeding kunt doen. Dit kan door alterna-
tieven te bieden, waarmee je hoopt dat het gedrag verandert. Zo 
hebben we er indertijd in het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan 
niet voor gekozen om de weg tussen Sneek en Leeuwarden te 
verbeteren naar een ‘stroomweg’ van 100 km/u. In plaats daarvan 
hebben we de spoorverbinding tussen deze twee verplaatsen geop-
timaliseerd om zo mensen te stimuleren om de trein te pakken.”

Hart
“Ik wil vanuit mijn persoonlijke drive aan thema’s werken. Er is een 
ongelofelijke diversiteit aan onderwerpen waar de provincie aan 
werkt. Hierdoor kun je allemaal wel voor een opgave werken waar 
je echt iets mee hebt. Daarom zet ik mij in voor zaken als water en 
duurzaamheid. Hier ligt mijn hart.”  
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Jitske Stavenga: 
“Kijk ook buiten Fryslân” 



Jitske Stavenga
Thema- en procescoördinator bij Streekwurk en lid van het  
ontwikkelteam voor de opgave Vanzelfsprekende duurzaamheid

Vanwege haar studie Tropische cultuurtechniek en werk voor 
Buitenlandse Zaken woonde Jitske Stavenga bijna drie jaar in de 
Sahel. “Geen stromend water, geen elektriciteit en toch vond ik het 
geweldig.” Om deze bewustwording ook aan haar kinderen mee te 
geven, reisde ze vorig jaar met haar gezin naar Indonesië en deed 
daar vrijwilligerswerk. Ook in haar werk als thema- en procesco-
ordinator bij Streekwurk en als lid van het ontwikkelteam voor de 
opgave Vanzelfsprekende duurzaamheid vormen bewustwording 
en duurzaamheid de rode draad. 

“Ik ga voor duurzaamheid in werk en privé, maar ik ben ook  een 
pragmaticus. Ik doe wat ik kan en wat niet lukt, sla ik over. Wan-
neer ik in het kader van de pilot Duurzaam Noardwest langs de 
gemeenten ga, komt het voor dat een gemeente hiervoor geen 
menskracht heeft. ‘Duurzaamheid staat niet op ons lijstje’, krijg ik 
dan te horen. Dat is jammer, maar toch raak ik niet gefrustreerd. Ik 
vind het juist winst om het perspectief van zo’n gemeente helder 
te hebben. Als gemeenten ergens geen behoefte aan hebben, dan 
moeten wij dat accepteren. Ik kijk waar de energie in zo’n gebied 
wél zit en daar richt ik me op.”

Lange termijn
“Ook als duurzaamheid in eerste instantie nog niet op de agenda 
staat, komt het er vaak alsnog op terecht, maar dan verweven in 
bestaande thema’s. Zo zag ik dat een gemeente, die de straatver-
lichting wil vervangen door Ledverlichting, in het gebied ligt van 
het Dark Sky Park. Dan breng ik partijen in het gebied met elkaar 
in contact. Ik zie dat we op procesniveau succes boeken op het 
gebied van inzicht, van bewustwording. Dat zijn lange termijn 
resultaten.” 

Verbinding
“Bij Streekwurk heb ik de rol van verbinder. Duurzaamheid is één 
van mijn thema’s, een enorm breed begrip. Daar kun je bijna alles 



en iedereen aan koppelen. Met mijn contacten bij andere orga-
nisaties kan ik die verbinding tot stand brengen. Ik weet vanuit 
Streekwurk waarom het in bepaalde gebieden door de bestuurlijke 
dynamiek anders werkt. Op die manier wil ik aan de opgave Van-
zelfsprekende duurzaamheid ook graag een bijdrage leveren.” 

Sectorale loslaten
“Toen ik duurzaamheid in het Coalitieakkoord zag staan dacht ik: 
nu kunnen we eindelijk de omslag maken en het sectorale werken 
gaan loslaten. Om duurzaamheid vooruit te helpen is dat belang-
rijk, zodat we niet, zonder het van elkaar te weten, met dezelfde 
dingen bezig zijn. Op deze manier kun je geld besparen en voorko-
men dat je het wiel opnieuw uitvindt.”

Lokale initiatieven versnellen
“Mijn doel is als samenleving duurzaam vooruit te komen. Van 
onderop, vanuit de behoefte van de mienskip. Een project in mijn 
eigen straat in Oentsjerk is daar een voorbeeld van. In overleg met 
de gemeente hebben we als bewoners een groenstrook omgezet 
naar eetbaar groen. Gewoon door samen aan het werk te gaan en 
fruitbomen en bessenstruiken te planten. We onderhouden het 
met elkaar en er komen zelfs scholen langs. Dat is een mooi initia-
tief van onderop met steun van overheden. 

Onze provinciale kracht moet liggen in de wisselwerking tussen 
initiatieven uit de mienskip én een aanpak vanaf een hoger  
abstractieniveau. Door met verschillende partijen zoals gemeenten, 
Wetterskip Fryslân en de Friese Milieu Federatie samen te werken. 
Dit versnelt lokale initiatieven. Daarbij is het goed om ook buiten 
Fryslân te kijken en inspiratie uit het buitenland te halen! Daar zijn 
mensen met dezelfde thema’s bezig. Plattelandsontwikkeling kent 
bepaalde stadia en die kan je internationaal herkennen, dat heb ik 
in Indonesië en de Sahel wel gezien.”
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Trienke Lantinga: 
“Denken in  
         mogelijkheden” 



Trienke Lantinga
Projectleider gebiedsontwikkeling en zonneparken bij  
Leeuwarden Vrij-Baan en de N381 en betrokken bij de opgave  
Vanzelfsprekende duurzaamheid

Trienke studeerde Bouwkunde in Delft vanuit de overtuiging die 
ze van huis uit al meekreeg, dat “je thuis en je leefomgeving het 
belangrijkste is. Het is je veilige haven en van grote invloed op je 
manier van leven”. Haar ontwikkelingswerk in Ecuador en Curaçao 
zorgde voor een extra drive om het verschil te maken. In die landen 
is veel talent op allerlei gebied, maar vaak ontbreken de structuren, 
gebouwen of faciliteiten om je te ontplooien. Drie jaar geleden 
kwam ze bij de provincie binnen als trainee-projectleider bij de 
flexpool. Inmiddels is zij in vaste dienst en vooral gedetacheerd bij 
de complexe infraprojecten. Geboren in Leeuwarden en opge-
groeid in Hardegarijp, woont ze nu in Oppenhuizen met haar man, 
en over niet al te lange tijd met z’n drietjes. 

“Vlak voor mijn afstuderen kwam het traineeship bij de provincie 
Fryslân op mijn pad. Dat zette me aan het denken of ik ‘commer-
cieel wilde gaan’ of toch bij de overheid wilde werken. De grote 
schaal waarop activiteiten plaatsvinden bij een provincie, de 
samenwerking met vele partijen en natuurlijk het maatschappelijke 
aspect, trokken me over de streep. Ik wil meewerken aan concrete 
projecten die mensen echt aan gaan, projecten met veel impact. Ik 
vind het mooi om daar in het belang van de bewoners, heel zorg-
vuldig en transparant mee om te gaan.”

Keukentafel
“De provincie staat misschien wat meer op afstand van de burger 
dan een gemeente, maar probeert de samenwerking en verbinding 
met bewoners ook zeker aan te gaan. Ik zit letterlijk aan de keuken- 
tafel bij mensen, zoals bijvoorbeeld met Rob Duvergé, bewoner van 
Westeinde en voorzitter van Energie Coöperatie Westeinde (ECW) 
in Leeuwarden. Omdat hij een oud-collega is, kent Rob Duvergé 
onze organisatie natuurlijk goed. 
Ook de mensen die geen kennis van onze procedures hebben we-
ten ons te vinden. Via nieuwsbrieven, informatieavonden én omdat 



we letterlijk middenin het projectgebied zitten. Voor Westeinde 
en vier andere locaties heb ik bekeken of het realiseren van een 
zonnepark op ‘overhoeken’ haalbaar was. Voor twee locaties is 
inmiddels subsidie verkregen, maar voor Westeinde is dat helaas 
nog niet gelukt.”

Naadloos
“Voor Vrij-Baan is duurzaamheid al vanzelfsprekend. Binnen de 
opgave Vanzelfsprekende duurzaamheid is een aantal resultaten 
benoemd. Ons project draagt, door het realiseren van de zonne-
parken, al 10 MW bij aan het resultaat om in 2025 25% duurzame 
energie op te wekken. We zijn continu bezig om met bewoners 
initiatieven op te pakken. Door de aanleg van ‘De Haak om Leeu-
warden’ werd bijvoorbeeld de oude rijksweg tussen Leeuwarden 
en Marsum overbodig. Die plek wilden we samen met de dorpen 
en gemeenten invullen. Toen de ECW aanklopte met hun plan voor 
een zonnepark op dat tracé, sloot dat naadloos aan. Daarnaast 
wilden dorpsbewoners van Marsum de oorspronkelijke vaarweg 
graag terug. Dat hebben we samen met gemeente Menameradiel 
gerealiseerd.“

Mooie mix
“Ik werk in een politieke organisatie. Interne besluitvorming duurt 
daardoor vaak langer, maar daar moet je mee dealen. Ik vind 
dat niet lastig omdat ik tegelijkertijd veel voldoening haal uit de 
concrete en snelle resultaten die ik boek in projecten. Een mooie 
mix! De realisatie van zonneparken is niet een directe verantwoor-
delijkheid van Vrij-Baan. Maar doordat wij dicht bij de bewoners 
zitten komen via Vrij-Baan zaken sneller van de grond. De projec-
torganisatie Vrij-Baan en de provinciale afdelingen, zoals Kennis 
& Economie, versterken elkaar door kennisuitwisseling. Onze ge-
biedsgerichte aanpak ‘valt over alle opgaven heen’. Vrij-Baan werkt 
eigenlijk al opgavengericht. Binnen de organisatieontwikkeling 
krijgt het nu een naam en structuur.”  
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Rob Duvergé: 
“Mienskip betekent écht  
               wat in Fryslân” 



Rob Duvergé 
Bewoner van de wijk Westeinde en voorzitter van  
de Energiecoöperatie Westeinde (ECW)

Na een studie Verkeerskunde aan de TU Delft en de militaire 
dienstplicht in Brabant verhuisden Rob en zijn vrouw voor het werk 
vanuit Den Bosch naar Leeuwarden. Het was een cultuurschok, en 
ze waren niet van plan om lang te blijven. Maar het liep anders en 
nu wil hij hier nooit meer weg. 

Door de kinderen werd Rob actief in zijn wijk Westeinde en bij de 
sportvereniging. “Na mijn pensioen, zes jaar geleden, wilde ik meer 
doen voor de wijk en de contacten in de buurt aanhalen. Via het 
wijkpanel kwam ik bij de werkgroep duurzaamheid. Bij een lezing 
over duurzame dorpen in Raard kwamen we in contact met de 
vereniging Noorden Duurzaam. Zo ontstond het idee om een ener-
giecoöperatie op te zetten. Op 21 mei 2014 zaten we bij de notaris 
en was de geboorte van de coöperatie in Westeinde een feit. Op 
dit moment tellen we 150 leden, 10% van de woningen, en we zijn 
groeiende. Hiermee werken we mee aan de doelstellingen van de 
opgave Vanzelfsprekende duurzaamheid.”

Fijne samenwerking 
“Onze eerste gedachte was om zonnepanelen bovenop het dak van 
de Pieter Jelles school te plaatsen, maar na een paar gesprekken 
bleek dat vrij ingewikkeld. Tijdens een wandeling met zijn hond 
kwam onze penningmeester op het idee om een zonnepanelen-
park te plaatsen langs het oude tracé naar Marssum. We namen 
contact op met de provincie, via projectbureau Vrij-Baan. Trienke 
Lantinga heeft onze aanvraag fantastisch opgepakt en nu ligt er 
een plan voor 12.000 panelen, een investering van € 3,5 à 4 mil-
joen. Het helpt natuurlijk dat onze wens goed past in de doelstel-
lingen van het projectbureau om het gebied duurzaam te maken. 
Het zonnepark is belangrijk voor ons, onze wijk wordt daarmee al 
voor een groot deel energieneutraal.” 

Lege pot
“Via Trienke zijn we met de gemeente Leeuwarden in contact  



gekomen. Ook zij geven alle medewerking. Voor een zonnepark 
van deze omvang ben je namelijk aangewezen op landelijke  
subsidie en dat moet weer conform het bestemmingsplan zijn, 
waarvoor een omgevingsvergunning afgegeven moet zijn.  
Ondanks de inzet van de gemeente lukte dit helaas niet helemaal 
op tijd. Toen we eenmaal zover waren om de aanvraag in te dienen 
was de pot leeg.”

Lange adem
“Maar ik geef niet op. Het duurt nog wel even voordat we de 
subsidie rond hebben. Daarom heeft Vrij-Baan Provinciale Staten 
verzocht om het stuk grond voor het zonnepark tot 2017 vast te 
houden. Ze hebben hiermee ingestemd. Op dit moment is de ge-
meente voor ons in gesprek met de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). Samen bekijken ze of de subsidie die verleend is 
voor een zonnepanelenpark langs de Hendrik Algraweg, overge-
heveld kan worden naar ons. Daarnaast gaat het gerucht dat de 
regeling naar 8 miljard omhoog gaat en dat er een aparte regeling 
komt voor zonne-energie. Voor mijn pensioen werkte ik jarenlang 
bij de provincie, onder andere als projectmanager Shared Space en 
bij Verkeer & Vervoer. Dus ik weet hoeveel tijd dit soort processen 
in beslag nemen. Ik heb een lange adem!” 

Maatschappelijk kapitaal
“Momenteel zijn we in gesprek met TNO. Zij kijken ook naar het 
maatschappelijk kapitaal, zeg maar de kracht van de mienskip. 
De mensen hier zijn enthousiast, die gaan ergens voor. Het begrip 
mienskip betekent hier écht wat. Dat is iets wat we met elkaar 
moeten koesteren, ook de overheid. Dat kun je nog meer waar-
deren door het te meten. Laat het zien! Er zijn altijd mensen die 
zich afvragen: wat levert het me op? Daaraan kan de provincie een 
bijdrage leveren. Ik ga voorlopig nog even door. Het kost energie, 
maar het levert ook veel energie op!”

http://www.ecwleeuwarden.nl/over-ecw/   
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Alice van Unen: 
“Eigenlijk werk ik al zo” 





Alice van Unen
Programmamanager vanuit de Flexpool en betrokken bij  
het ontwikkelteam voor de opgave Vanzelfsprekende  
duurzaamheid

Haar ouders wilden vanuit Overijssel naar Canada emigreren, 
maar dat mocht niet van oma. Daarom werd het de Noordoost-
polder, waar Alice van Unen werd geboren. Na de middelbare 
school vertrok Alice naar Amsterdam. Ze studeerde Nederlands 
recht en notariaat aan de VU en promoveerde op jeugdzorg. In 
1996 verhuisde Alice vanwege haar nieuwe baan bij de pro-
vincie naar Fryslân. “Fryslân is voor mij altijd een soort buur 
geweest. Ik zat met kinderen uit Lemmer op de middelbare 
school. Kaal en plat, vind ik fantastisch. Om die vergezichten 
woon ik nu ook graag in Stiens.”

Geweldig maar serieus spel
“Clustermanager Milieu, afdelingshoofd Cultuur, Taal en Onder-
wijs, interim-directeur Beleid, hoofd Jeugdzorg en ambtelijk di-
recteur nieuwbouw provinciehuis. Ik heb echt van alles gedaan. 
Sinds 2012 werkzaam als senior projectleider vanuit de Flexpool 
en sinds kort bovendien betrokken bij het ontwikkelteam voor 
de opgave Vanzelfsprekende duurzaamheid. Destijds heb ik 
zelf meegedacht met het opzetten van de Flexpool. Vanuit mijn 
huidige rol kan ik mijn kennis en ervaring delen met jongeren. 
Daarvoor hoef je geen afdelingshoofd te zijn. Je kunt aller-
hande rollen vervullen binnen de provincie als je dat wilt, dat 
is fantastisch. Met wisselende werkvelden en collega’s, kom ik 
overal. Het moet bij je passen, maar dit is mijn drive en passie. 
Doordat ik al zoveel heb gedaan, beweeg ik mij makkelijk door 
de organisatie. Het is een krachtenveld en een geweldig spel, 
maar wel een heel serieus spel.”

Innovatieve experimenten
“Vanuit de Flexpool ben ik betrokken bij het project duur-
zaam openbaar vervoer, met als doel een ‘toekomstvast OV en 
vergroening van brandstof’ te realiseren. Duurzaamheid is een 



essentieel onderwerp. De provincie kan een voorbeeldfunctie 
vervullen met innovatieve experimenten. Er rijden bijvoorbeeld 
elektrische bussen op Schiermonnikoog en er loopt onderzoek 
naar de mogelijkheden van elektrificatie van spoorlijnen. Als 
provincie kunnen wij geld apart zetten voor studie en onder-
zoek naar duurzame initiatieven. Aan elk beleidsterrein kun je 
duurzaamheid koppelen. Dat gebeurt nu nog niet. Op die ma-
nier kun je innovatief werken én bewustwording stimuleren.”

Handwerk
“Strategisch ambtenaar in algemene dienst, zo zie ik mezelf het 
liefst. Eén van de leukste dingen is voor mij het ‘ambachtelijke 
ambtelijke handwerk’, het schrijven van een zo goed mogelijk 
advies aan het college en PS. Ik vind het mooi een probleem, 
met alle juridische, strategische en politieke aspecten, in beeld 
te brengen en met allerlei partijen te praten en van daaruit 
te komen tot een advies. Collega’s weten me voor van alles en 
nog wat te vinden. Vaak voor ingewikkelde, politiek gevoelige 
onderwerpen, waar meerdere partijen belangen hebben. Elk 
advies heeft zijn eigen uitdagingen en ik vind het leuk om dat 
zo helder mogelijk te beschrijven.”

Schakel
“Advies geven met het resultaat voor ogen,en tegelijk mensge-
richt zijn. Mensen in hun waarde laten, daar gaat het mij om. Ik 
probeer altijd goed te luisteren naar wat er moet gebeuren en 
een verbindende schakel te zijn. We gaan nu naar het opgaven-
gestuurd werken. Je kunt processen prima anders organiseren, 
maar de procedures rondom GS en PS kunnen we niet zomaar 
veranderen. Verder vind ik het een goede ontwikkeling, want 
een afgebakende opgave creëert duidelijkheid. Eigenlijk werk 
ik al zo.” 
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Trainingsaanbod



Duurzame Drachtsterweg: duurzame ontwikkeling krijgt een plek in een infraproject



Trainingsaanbod

Workshop Factor C (communicatie) - omgevingsgericht werken
Deze training helpt je om in je werk op een goede manier ver-
binding te maken met de mienskip. Je leert omgevingsanalyses 
te maken en je maakt kernboodschappen die aansluiten bij de 
belevingswereld van de mensen in Fryslân. Deze training is zo-
wel voor medewerkers die beleid maken als degenen die bezig 
zijn met de uitvoering van plannen, projecten en programma’s. 
Factor C is erg geschikt als maatwerk voor een afdeling of team. 
Meer weten? Stuur een mail naar opleiding-training@fryslan.nl.

Feedback geven en ontvangen 
Luisteren en de ander op een goede manier aanspreken op ge-
drag staat centraal in deze training. Je leert technieken om met 
meer zelfvertrouwen feedback te geven. Je zult ontdekken dat 
het geven van feedback de werkrelatie en de samenwerking 
met je collega’s verbetert. Voor meer informatie en inschrijven, 
zie Ikker.

Workshop Netwerken
Deelnemers nemen hun eigen ervaring als netwerker mee: een 
puzzel of parel uit de eigen praktijk. Hoe kunt je begrijpen 
wat daar is gebeurd? Wat had je als netwerker anders kunnen 
doen? In de cursus ga je aan de slag met verschillende gereed-
schappen, zoals netwerkanalyse, de innovatiespiraal en de 
veranderdriehoek. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 
werkvormen. Voor meer informatie en inschrijving, zie Ikker.

Sicht op dyn talint
In houding en gedrag laten we ons leiden door de kernwaar-
den. Daarmee vormen zij de basis voor de organisatieontwikke-



ling. Eén van de elementen hierbinnen is verantwoordelijkheid 
nemen voor je eigen werk en (persoonlijke)ontwikkeling. Niet 
iedereen kent alle eigen talenten. Laat staan hoe je deze kunt 
inzetten. Misschien worstel jij ook wel met de volgende vragen: 
wat betekent opgavengestuurd werken nu eigenlijk voor mij en 
mijn werk? Hoe weet ik waar ik goed in ben? Bij welke opgave 
kom ik het beste tot mijn recht? De training ‘Sicht op dyn talint’ 
kan je helpen om inzicht te krijgen in je talenten en te bepalen 
wat bij jou past. Tijdens de training leer je om eigen verant-
woordelijkheid te nemen voor het vormgeven van je loopbaan 
en nieuwe kansen te zien.

Voor meer informatie en inschrijving, zie Ikker.

Genoemde trainingen sluiten aan bij de kernwaarde ‘Mei hert 
en siel foar Fryslân’. Samen met P&O is de visie werkgroep  
doorlopend bezig om het trainingsaanbod uit te breiden.  
We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen via de  
Binnenspiegel en de opleidingscatalogus in Ikker.
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