OPEN ORGANISATIES!
Publiek.nl draagt bij aan een open (semi) publieke
sector, waarin overheidsorganisaties en woningcorporaties veel meer gebruik maken van elkaars
capaciteiten, kennis en ervaring. Talentmanagement
en organisatieonafhankelijk werken zijn belangrijke
manieren om dat te bereiken. Daarnaast is
Publiek.nl de plek voor het delen van actualiteit,
informatie en ideeën.
Publiek.nl vernieuwt de (semi) publieke sector door
het creëren van nieuwe en slimme verbindingen.
Alle organisaties en medewerkers binnen deze
sector kunnen deelnemen.
Publiek.nl vindt zijn wortels in deze sector
en laat zien dat vernieuwing ontstaat door
samen aan de slag te gaan!

WAAROM?
De publieke sector verandert in hoog
tempo. De afgelopen jaren ging het
vooral om het verbinden binnen
organisaties, de komende jaren gaat het
om het creëren van nieuwe en ruimere
verbanden. Verbinden wordt loslaten!
Waar Het Nieuwe Werken nog uitging
van tijd- en plaatsonafhankelijk werken,
bewegen we ons nu naar de fase van
organisatieonafhankelijk werken.

WAT BIEDT PUBLIEK.NL?
• Professional2share,
ambtenaar2share en
talentmanagement
• Diensten zoals
virtuelegemeente.nl en de
bezuinigingsscan
• Netwerken, workshops,
kennis en informatie
OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Meld je aan voor de
nieuwsbrief via de website.
PUBLIEK.NL
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht
) 030-3070340
 info@publiek.nl

PROFESSIONAL2SHARE
Publiek.nl biedt de mogelijkheid om aan de
slag te gaan als professional2share: je bent en
blijft in dienst bij je eigen organisatie en vervult
een tijdelijke opdracht, naast of in plaats van je
huidige werk. Interessante, nieuwe ervaringen,
leuke klussen en extra inkomsten. Een nieuwe
omgeving met nieuwe mensen en een breder
netwerk. Zo werk je aan het vergroten van je
eigen mogelijkheden én flexibiliteit!
Typische professional2share opdrachten zijn:
een beleidsnota schrijven, achterstanden
wegwerken, een project vlot trekken, een
werkproces vernieuwen of een startende
manager coachen.

MEER WETEN?
Kijk op Publiek.nl of Publiekcorporatie.nl.
Ook als je nog niet direct van plan bent om een
opdracht te gaan doen kun je je aanmelden.
Je maakt dan meteen deel uit van ons netwerk
van collega’s en opdrachtgevers. We hebben
je veel te bieden: nieuwe ervaringen in andere
organisaties, extra inkomsten, begeleiding en
training, een nieuw netwerk, zicht op actuele
ontwikkelingen in de publieke sector en een
mooie impuls voor je carrière.

VOOR DE ORGANISATIE
De voordelen van de inzet
van een medewerker uit
een andere gelijksoortige
organisatie zijn duidelijk: snel
inzetbaar en tegen vrijwel
dezelfde kosten als uw eigen
personeel. Ook medewerkers
uit uw organisatie kunnen
deelnemen: een geweldige
kans voor talentontwikkeling of
een carrière-impuls, waarmee
professional2share een
innovatief onderdeel van het
HRM-instrumentarium wordt.
PUBLIEK.NL IS OOK...
Publiek.nl biedt ook andere
vormen die organisatieonafhankelijk werken stimuleren.
Zo kunnen we samen zoeken naar
mogelijkheden voor medewerkers
die gedurende langere tijd hun
blik willen verruimen in een
andere organisatie en brengen
we nieuwe energie in lokale of
regionale mobiliteitspools.

VOOR DE PROFESSIONALS
Heb je tijd en energie beschikbaar? Wil
je je kennis en ervaring wel eens voor
een andere organisatie inzetten? Ben
je samen met je werkgever op zoek
naar mogelijkheden om in een andere
organisatie je blik te verruimen?
Zoek je naar ontwikkeling, een nieuw
netwerk en word je enthousiast van
meer dynamiek en flexibiliteit? Kun je
extra inkomsten goed gebruiken?
Dan is professional2share jou op het
lijf geschreven!

