De vruchtbare
explore, learn,
grow biotoop
van Aquafin

Explore, learn, grow als basis voor een open leercultuur
Leren van elkaar door met mekaar in verbinding te
gaan en op die manier je eigen talenten verder ontwikkelen, dat is het idee achter het explore, learn,
grow-concept; een bril om naar de werkelijkheid te
kijken, een mindset als basis voor een open leercultuur. We willen Aquafinners aanmoedigen om over
het muurtje te kijken, door ze samen te brengen en
leermomenten tot stand te laten komen.
Om die verbinding te ondersteunen, hebben we
met de Aquafin-werkt!-cirkel een tool ontwikkeld die
de teams aanmoedigt om met mekaar in gesprek te
gaan en tot heldere afspraken te komen op drie niveaus: het individu, het team en de organisatie. Thema’s als “Waar werk ik, “wanneer werk ik” of “hoe
hou ik voeling met mijn team” brengen gesprekken
tot stand die vaak nog verder gaan, en creëren op
die manier weer leermomenten waardoor we als individu, als team en als organisatie kunnen groeien.
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Sharing cafés, een innovatieplatform, een kijk-eensover-het-muurtje-dag met een zelf ontwikkeld bordspel of de bouw van een heuse Campus Aquafin als
centrale ontmoetingshub zijn sprekende voorbeelden van hoe ver we willen gaan met het creëren van
kansen om tot verbinding te komen. Het is aan de
Aquafinners zelf om die kansen te grijpen.
Over Aquafin
Samen voor hetzelfde doel
Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, daar gaan meer dan 1100 Aquafinners
elke dag voor! Aquafin zuivert het huishoudelijke
afvalwater van de Vlaamse gezinnen. Zo geven we
proper water terug aan de natuur. Maar Aquafin zet
ook in op een blauwgroen Vlaanderen. Met maatregelen en slimme hemelwaterplannen willen we onze
steden en gemeenten wapenen tegen toenemende
droogte en courantere wateroverlast.

