Serious Ambtenaar 2022: 10e editie!
Kennisdelen voor het goede doel
Na 2 jaar afwezigheid door bekende oorzaak, hebben we de knoop doorgehakt: in 2022 komt er weer een
editie van Serious Ambtenaar. En wel een heel speciale: het is dit jaar de 10e editie!
Vandaar dat deze dag zal plaatsvinden op 10-10 (10 oktober). Plaats van handeling: Maaspoort Den Bosch.
Wat is Serious Ambtenaar?
Het initiatief Serious Ambtenaar ontstond bij de finale van de wedstrijd Jonge Ambtenaar van het Jaar in
2011 en is zo succesvol dat er de afgelopen jaren ruim twee miljoen euro is opgehaald voor het goede doel
van 3FM Serious Request.
Bij Serious Ambtenaar werken verschillende mensen uit de publieke sector aan maatschappelijke
opdrachten die worden ingediend vanuit overheidsorganisaties. Het geld wat de opdrachtgevers hiervoor
betalen gaat rechtstreeks naar de actie 3FM Serious Request.
We zoeken jou!
Vele ambtenaren zijn je de afgelopen jaren al voorgegaan. Het is een mooie gelegenheid om als vrijwilliger
je netwerk te vergroten, buiten je kaders te denken, een bijdrage te leveren aan het goede doel én een
leuke dag te hebben. We zijn op zoek naar deelnemers, opdrachtgevers en procesbegeleiders
Deelnemers
We zijn op zoek naar verschillende mensen die als deelnemer willen fungeren. Als vrijwilliger werk je één
dag in een team van maximaal tien ambtenaren uit het hele land. Je werkt aan het oplossen van een
maatschappelijk vraagstuk van een overheidsorganisatie.
Opdrachtgevers
We zoeken opdrachtgevers die, voor een relatief laag bedrag (minimaal E 5.000), een aantal vrijwilligers
laten meedenken met hun maatschappelijke vraagstuk. Je krijgt hiervoor een intake, professionele
procesbegeleiders en allerlei vernieuwende ideeën voor jouw vraagstuk.
Procesbegeleiders
Procesbegeleiders hebben een intake met de opdrachtgever en begeleiden op 10 oktober een groep
vrijwilligers, om te komen tot een mooi resultaat. Meestal zijn dit mensen die ervaring hebben met
procesbegeleiding en methodes zoals Ynnovate of scrum, maar dat is geen must. In principe werken
procesbegeleiders met zijn tweeën.
Meer informatie
Aanmelden kan via de site van Serious Ambtenaar of via info@seriousambtenaar.nl.
Wil je meer weten? Kijk dan op de website www.seriousambtenaar.nl of op één van de flyers!

