
A D R E S : 

Youmeet
Orteliuslaan 11, 3528 BA Utrecht
T 030 767 05 00

september28
UITNODIGING

SUMMER 
EXPERIENCE 

van 13.00 tot 17.30 uur

2018

Nazomeren, nu iedereen het hoofd heeft leeg-
 gemaakt en de batterij heeft opgeladen is dit hét 
moment om nieuwe kennis op te doen en contacten 
te leggen. Daarom organiseren wij ook dit jaar de 
YNNO Summer Experience; vier inspiratiesessies 
waarbij we in gaan op actuele onderwerpen.

De Summer Experience is voor iedereen 
toegankelijk en deelname is gratis. 
Inclusief walking lunch, rondleiding en borrel!

Het is dit jaar mogelijk om 2 van de 4 sessies te volgen op één dag. 
Via het aanmeld-formulier op onze website kunt u uw voorkeur aangeven.

https://www.ynno.com/blog/summer-experience-2018/


Een iconisch stadskantoor of 
de ambtenaar aan huis?

Gemeenten staan midden in de maatschappij en zoeken allemaal naar een   
 passende vorm voor eenzelfde opdracht. Ze zijn niet meer alleen lokaal 
bestuurder maar ook regisseur, verbinder, netwerker. Dienstverlening die in hoofdletters 
staat geschreven, vraagt om een nieuwe manier van werken. Meer flexibel, meer 
digitaal, meer maatwerk. Dit uit zich bij de ene gemeente in een toegankelijk en modern 
stadskantoor, de ander zet in op de ambulante ambtenaar: zo veel mogelijk naar de 
klant toe. Wat bepaalt deze verschillende keuzes? En wat is er nodig om een keuze te 
laten werken? Graag filosoferen wij met jou, als projectleider, over het stadskantoor van 
de toekomst. Aan de hand van door ons opgenomen interviews met de gemeente-
secretarissen van een drietal gemeenten (Hoorn, Alkmaar en Laren) leggen we een 
aantal stellingen voor, die vervolgens leiden tot een interactieve discussie.

Steeds vaker lezen we over de   
 constante verandering in onze 
maatschappij en de invloed op onze 
manier van werken en leven. De 
laatste jaren lijkt deze ontwikkeling 
steeds sneller te gaan en impact te 
hebben op de manier waarop ons 

Onder het mom van digitaliseren zijn inmiddels alle organisaties tools en  
 systemen aan het implementeren die het “meegaan met de tijd” faciliteren 
en zorgen voor bescheiden winst in de vorm van efficiency en kwaliteit. Maar 
wat als je een sprong vooruit wilt of moet maken? Dan is een doelgerichte 
digitale transformatie noodzakelijk waar disruptie en verandermanagement de 
partners en vijanden van de vooruitgang zijn. In deze interactie sessie maakt u 
kennis met baanbrekende initiatieven dicht bij huis en peilen we met elkaar 
wat de voorwaarden voor succes zijn.

Een strikt planmatige, top down aanpak werkt niet bij gedrags verandering.  
 Mensen reageren veel minder rationeel op veranderingen in hun omgeving 
dan pragmatisch ingestelde project-, programma- en verandermanagers graag 
zouden willen. Maar hoe irrationeel ook, de meeste reacties zijn wel tot op 
zekere hoogte voorspelbaar. YNNO heeft letterlijk tienduizenden mensen 

De veranderende manier van 
werken; hoe zien werkpatronen en 
organisaties er in de toekomst uit 

en hoe speel je daar nu al op in?

Hoe verander je gedrag als onderdeel 
van een nieuwe manier van werken?

Digitale transformatie; hoe kom je 
van tools implementeren naar echte 
baanbrekende prestaties?

(werkende) leven is ingericht. Bij de ontwikkeling van organisaties, digitale 
platforms, processen en nieuwe huisvesting staat één vraag centraal: hoe 
bereiden organisaties zich NU voor op toekomstige nieuwe werkvormen? 
De verandering van onze werkpatronen en de manier waarop wij werken lijken 
haast de enige constante factor in ons werk te zijn. Deze interactieve sessie biedt 
inzicht in deze ontwikkelingen en leveren handvatten om je maximaal voor te 
bereiden en klaar te zijn voor de toekomst.

begeleid bij verandering van houding en gedrag rond 
de introductie van nieuwe manieren van werken. 
Tijdens deze Summer Experience laten we je kennis 
maken hoe je tot een brede, maar toch goed samen-
hangende veranderaanpak komt en bespreken we een 
aantal toppers uit onze veranderkundige toolkit.


