ONTSTAAN 1e editie in 2011, bedacht door finalisten jonge
ambtenaar van het jaar. Zij kregen een groepsopdracht.
“Maak een verschil!”
DOEL ambtenaren nemen vrije dag en gaan in die tijd een
maatschappelijke opdracht oplossen.
De opdrachtgever geeft in plaats van salaris, een bijdrage
aan het goede doel.
RESULTAAT innovatievere oplossingen, netwerken,
goedkopere inzet, bijdrage aan het goede doel.

JUBILEUM-EDITIE
#10eSA

Start

2011

2012

2013

2014

2015

2016

opbrengst

€ 50.200,-

€ 141.087,02

€ 370.135,-

€ 755.555,55

€ 450.000,-

€ 64.000,-

opdrachten

10

29

75

151

90

10

vrijwilligers

200

290

750

1.000

550

100

man-uren

3.200

4.640

12.000

16.000

8.800

800

totaal

2019

2018

2017

€ 2.010.997,68

€ 45.500,-

€ 51.000,11

€ 83.500,-

opbrengst

395

10

9

11

opdrachten

3.185

100

85

110

vrijwilligers

47.800

800

680

880

man-uren

2022

WAT VRAGEN WE?

 Dien een interessante maatschappelijke opdracht in,
 Aanwezigheid en toelichting op de uitvoeringsdag (10 oktober a.s.), en
 Een financiële bijdrage aan het goede doel (Serious Request) van minimaal € 5.000.
VOORBEELDEN VAN MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHTEN
FYSIEK
 Tijdelijke inrichting centrum Oss.
 Betrokkenheid inwoners bij verstedelijkingsopgave vergroten.
 Energie-infrastructuur op
bedrijventerreinen.

SOCIAAL
 Oudervriendelijke samen-

leving.
 Loon naar werken voor
iedereen op de bouwplaats.

DIENSTVERLENING
 Inwoners verleiden

gebruik te maken van
digitale kanalen.
 Voor de toekomst stadsdeelvertegenwoordigers.

INTERN
 Opzetten management
opleidingssysteem.

 Beter inzetten potentieel
eigen medewerkers.

HOE GAAT HET PROCES IN ZIJN WERK?
Na indienen van de opdrachten via het intakeformulier koppelen we de

EXTRA Een opdracht kan ook worden ingediend door

opdracht aan 2 procesbegeleiders. Zij plannen een intakegesprek om

2 overheidsorganisaties of een die aansluit bij een

de achtergronden van de opdracht en het programma op de dag beter

andere. Dan zijn er 2 opdrachtgevers voor eenzelfde

voor te bereiden. Op 10 oktober a.s. presenteren de opdrachtgevers

opdracht. Voor elke organisatie interessant want dan

hun opdracht. De deelnemers kiezen dan bij welke opdracht zij hun

daalt de minimumbijdrage naar € 3.000 per

kennis in willen zetten. Een dag lang wordt door mensen met diverse

organisatie (de minimale bijdrage voor 1 opdracht is

expertisen intensief gewerkt aan de opdracht. De opdrachtgever

dan € 6.000).

bepaalt uiteindelijk welke bijdrage hij/zij de geboden oplossing(en)
en inzet waard vindt (minimaal € 5.000). En gaat naar huis met
mooie oplossingen voor de eigen organisatie.

DOE MEE MET SERIOUS AMBTENAAR
Kijk op www.seriousambtenaar.nl of mail voor
een afspraak naar info@seriousambtenaar.nl

RESERVEER DE NIEUWE UITVOERINGSDAG

10 oktober 2022
Maaspoort Den Bosch

JIJ DOET TOCH OOK MEE!

