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 Beste Zin?Ja!  

 

Klopt jouw hart ook voor je werk ? Heb je er nog zin in ? Netwerk dan mee in 

het Zin?Ja!-netwerk. 

 

 
 

Het netwerk is een inspirerend, lerend netwerk van, voor en door (ervaren) 

personeelsleden (geen leeftijdsgrens, alle niveaus, alle functies) van de Vlaamse 

overheid die zich zinvol willen inzetten gedurende hun hele loopbaan en die daarover 

informatie, kennis en ervaringen willen uitwisselen. Alle personeelsleden van de 

Vlaamse overheid kunnen hier aan deelnemen. 

Het Zin?Ja!-netwerk, dat in 2012 werd opgericht, kadert binnen het project 

Retentiebeleid voor het modern HR-beleid van de Vlaamse overheid en staat als quick 

win vermeld in een Mededeling aan de Vlaamse regering (PDF, p19). Algemene info 

vind je op www.bestuurszaken.be/zinja-netwerk . 

Via dit MagaZin?Ja! blijf je op de hoogte van wat er op stapel staat in 2013 en vind je 

inspiratie om hier zelf aan mee te werken. Het MagaZin?Ja! wordt gestuurd naar alle 

deelnemers aan de Zin?Ja!-sessies van december 2012, en aan alle mogelijke 

belangstellenden. We publiceren het ook op de Zin?Ja! Yammer. 

In de Valentijnseditie van dit MagaZin?Ja! vind je informatie over: 

 

� 29 april: nieuwe Zin?Ja!-sessies  
� Zin om mee te werken aan de Zin?Ja! ?  
� Oproep uitbreiding kernteam Zin?Ja!  
� Verslag Zin?Ja!-startsessies van 14 december 
2012  

� Doe de energietest!  

Veel leesplezier! 

Het Zin?Ja!-kernteam 

 

   

    

29 april: nieuwe Zin?Ja!-sessies 

Op 29 april vinden nieuwe Zin?Ja! sessies plaats in de lokalen van Kind en Gezin, 

Hallepoortlaan 27 in Brussel. De kernwoorden van deze sessies blijven: van, voor en door 

personeelsleden, innovatief in vorm en aanpak, vertrekkend vanuit de mens (niet de 

ambtenaar) ,... 

Tussen 8u30 en 18u30 kan je langslopen en deelnemen aan één van de sessies die 

plaatsvinden. Je bepaalt zelf wanneer je komt (voormiddag, namiddag of allebei) en welke 
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sessies je volgt. 

Kom je voor het eerst, dan hebben we je zowel in de voor- als in de namiddag heel wat te 

bieden.  

Wie er vorige keer al bij was,  kan enkel nog deelnemen vanaf de lunch. In de namiddag 

zullen nieuwe sessies (een opvolgsessie, mindfulness (!) en een Tzatziki-workshop) 

plaatsvinden. Tussen de sessies door is er voldoende tijd om infostands te bekijken en te 

netwerken. 

Benieuwd naar het programma? Hieronder vind je alvast een voorproefje: 

� Hoe je batterijen (her)opladen ? Met inspirerende voorbeelden van collega’s.  
� Mindfulness: ontdek wat mindfulness voor jou en je werk betekent  
� Hoe virtueel netwerken? Een  praktische kennismaking met verschillende sociale 
netwerken zoals Yammer, Twitter,…  

� Mijn talent: competentie en goesting zinvol inzetten.  

Concreet: 

Maandag 29 april van 8u30 tot 18u30 doorlopend. 

Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (bereikbaarheid) 

Inschrijven kan vanaf begin maart. Je krijgt nog een persoonlijke uitnodiging met het 

concrete programma  voor 29 april. Noteer deze datum nu al in je agenda! 

 

 
Meer informatie? 

� contacteer: zinjanetwerk@vlaanderen.be  

 

 

 

Zin om mee te werken aan de Zin?Ja! ? 

Dat kan! Want wij zijn altijd op zoek naar nog meer enthousiaste mensen met ZIN in hun 

(net)werk. En daar kan jij bij helpen! 

� Nodig bijvoorbeeld de leidend ambtenaar van je eigen entiteit uit om ook eens lang 
te komen en met eigen ogen te zien waar wij in het netwerk mee bezig zijn.  

� Of misschien kan je je leidend ambtenaar wel overtuigen om een Zin?Ja!-sessie 
mee te sponsoren? Voor de  Zin?Ja!-dag van 29 april zoeken we in het totaal 
ongeveer € 4.000.  

� Spoor je collega’s al aan om samen met jou naar de Zin?Ja!-sessies van 29 april te 
komen. Of bezorg hen deze nieuwsbrief!  

� Neem zelf eens een Zin?Ja!-initiatief voor je eigen job,  in je eigen organisatie (bv. 
op een teamdag) of in je eigen gebouw.  

� Heb je al initiatieven genomen en wil je die graag delen? Kom dan zeker naar de 
inspirerende opvolgsessie op 29 april in de namiddag.  

� Wil je echt mee je schouders zetten onder dit initiatief? Dan kan je ook lid worden 
van het Zin?Ja!-kernteam  

 

Laat ons weten wat jij wil doen 

via zinjanetwerk@vlaanderen.be 

 

 

 

 

Oproep uitbreiding kernteam Zin?Ja! 
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Wij – dat zijn Marcel Schuurmans (VAPH), Rita Hauchecorne (EWI), Bruno Jeurissen (De 

Watergroep), René Pelegrin (De Watergroep), Marie Claude De Poorter (CJSM), Patricia 

Van Reet (OV), Patrick Cordier (AGO), Gerda Serbruyns (AGO) en Ingrid Verschueren 

(AGO) van het kernteam Zin?Ja! -  doen een warme oproep tot uitbreiding van ons team 

ook met personeelsleden van andere beleidsdomeinen. 

Wat wordt er van een lid van het kernteam verwacht?  

� Deelnemen aan overleg van het kernteam (maandelijks, 2 uur ongeveer, met 
mogelijkheid tot videoconferentie / skype met wie niet in Brussel werkt)  

� Helpen met het voorbereiden van de Zin?Ja!-sessies  
� Actieve rol spelen tijdens de Zin?Ja!-sessies ( voor 2013: 29 april, en nog te 
bepalen in het najaar, waarschijnlijk in de VAC’s).  

Omdat wij over niveaus, leeftijd, organisaties en functies heen willen netwerken, is echt 

iedereen welkom.  

 

 

 
Kriebelt het om mee te denken en vooral mee te doen,  

� laat het ons weten via zinjanetwerk@vlaanderen.be  

 

 

 

Verslag Zin?Ja!-startsessies van 14 december 2012 

Op 14 december 2012 organiseerden we de eerste editie van de Zin?Ja!- sessies. Daarbij 

verzamelden we ook heel wat feedback van de deelnemers. We hebben zoveel mogelijk 

opmerkingen en suggesties verzameld op de website van het Zin?Ja-netwerk. Je vindt hier 

ook een terugblik op het programma van 14 december. We geven je ook een aantal 

bruikbare instrumenten (energietest, belevingsbarmometer,..) mee om uit te testen.  

 

Dit alles vind je terug  

� op de Zin?Ja!-pagina’s van de website Bestuurszaken: 
http://www.bestuurszaken.be/startsessies-zin-ja-netwerk-14-december-
2012  

 

 

    

 

  

Doe de energietest! 

Het leven ziet er anders uit als je energie door je aderen voelt stromen. Maar waar haal 

jij energie uit? Karolien Corten en Marijke Bosteels (allebei van VAPH) ontwikkelden een 

Energiebox  met daarin ook een leuke test, waarmee je kan ontdekken welk energietype 

jij bent. Doe de test en je vindt dé tips die jou (nieuw) leven inblazen! 

Download de energietest (Word-document) 

 

    

 

Zin?Ja!netwerk 

  

 

Indien je nog iemand wenst in te schrijven voor deze nieuwsbrief mail ons dan de gegevens van die persoon. 

zinjanetwerk@vlaanderen.be 

www.bestuurszaken.be/zinja-netwerk 

www.yammer.com/zinja-netwerk 

Twitter: Hashtag#zinja 
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Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, schrijf je hier dan uit. 
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