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VANDAAG AAN DE SLAG MET
DE PIONIERS VAN MORGEN
Je zoekt versterking. Iemand die
direct inzetbaar is. Om dat ene
project te leiden of nu dan echt die
veranderslag te maken. Liefst een
jonge geest met een frisse blik.
En met het lef en de onbevangenheid
om nieuwe wegen in te slaan en
onorthodoxe ideeën aan te dragen.
Met voldoende gewicht om zich
complexe materie eigen te maken
en alle betrokkenen mee te krijgen.

‘Met mijn frisse blik op
bestaande vraagstukken
spiegel ik de organisatie’
Daan Vegter
Junior Projectleider Ruimte
Gemeente Waddinxveen

LEES HIER HET
INTERVIEW
MET DAAN ›

Met een pionier van morgen haal je jong
talent in huis met de juiste bagage:
hoger opgeleid, intrinsiek gemotiveerd
en met de skills en persoonlijk
heid om veranderingen in gang te
zetten die vanaf dag één bijdragen
aan jouw doelstellingen.

‘Jong talent durft zich
nog te verbazen én die
verbazing uit te spreken.
Dat legt ingesleten
patronen bloot’
Richard Pirovano
Afdelingsmanager bedrijfsvoering
Gemeente Hilversum

DE PIONIER VAN MORGEN
JONG TALENT MET
DE JUISTE BAGAGE

Universitair of
 BO-niveau. Heeft
H
kennis en ervaring die
bij veel nieuwe thema’s
worden gevraagd.

Empowerd by the Newpublic
Academy. Werkt aan
persoonlijke ontwikkeling en
pionierskracht afgestemd op
de opdracht.

Geselecteerd op
 eranderkracht. Is
v
autonoom, heeft een frisse
blik, toont lef, verbindt en
excelleert daar waar de
behoefte aan verandering
het grootst is.

Geknipt voor uiteenlopende
tactische rollen. Zoals
projectleider, adviseur, onder
zoeker of beleidsmaker.

Direct beschikbaar
voor tijdelijke
opdrachten of
formatieplaatsen.

Kan snel invoegen en durft
toe te voegen. Begrijpt de
context van jouw
organisatie, is in staat zich
complexe materie snel
eigen te maken en heeft de
competenties, het lef en de
onbevangenheid om ideeën
en nieuwe werkwijzen aan
te dragen.

Inzetbaar op diverse actuele
thema’s. Bijvoorbeeld
du
 urzaamheid, veiligheid,
sociaal domein, bedrijfs
voering, ruimte, sociale
media en digitalisering.
Maatschappelijk betrokken.
 laar om bij te dragen aan de
K
doelen van jouw organisatie.

Persoonlijk begeleid door een
gecertificeerde coach/fieldmanager.

RAZENDSNEL BIJDRAGEN
DANKZIJ DE NEWPUBLIC
ACADEMY
Een trainee die wil bijdragen aan verandering, zal zichzelf
van binnen en van buiten moeten kennen. En in verbinding
met anderen en binnen de bestuurlijke context die
verandering moeten realiseren. Vanuit die gedachte volgen
onze pioniers een intensief opleidingsprogramma bestaande
uit 40 dagdelen per jaar: de Newpublic Academy. Dit
programma staat niet alleen garant voor een uitzonderlijk
steile leercurve, maar bovenal voor een trainee die
razendsnel kan in- en toevoegen.

PIONIERING MYSELF
Communicatie & Leiderschap / Contact &
Contract / Impact / Persoonlijk leiderschap /
Werkstijlen en intervisie “Geen beren op de
weg” / Waarden en drijfveren

PIONIERING THE INTERACTION

‘Het is leuk om nieuwe
terreinen te mogen
betreden’
Vera Eikenaar
Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid
Gemeente Breda

LEES HIER HET
INTERVIEW
MET VERA ›

Excellent teamworking / Impact & Invloed /
Effectieve communicatie /
Adviesvaardigheden / Onderhandelen &
overtuigen / Experience Day / Masterclass

PIONIERING THE SYSTEM
Bestuurlijke context / Projectmatig creëren /
Omgevingsmanagement / Script &
organisatiescript / Verandermanagement /
Werkbezoeken en congressen / Serious gaming /
Design thinking / Lean – scrum – agile

‘Jong talent helpt ons
met andere ogen naar
onszelf te kijken’
Nico Versteeg
Provinciesecretaris / Algemeen Directeur
Provincie Overijssel

JOUW ROUTE
NAAR VERANDERING
WO-TALENTEN BESCHIKBAAR
VOOR JOUW O
 PDRACHT

WE SELECTEREN SMART:
2 OF 3 PASSENDE KANDIDATEN

•N
 ewpublic heeft een grote
aantrekkingskracht op jong
talent dat de overheid wil ver
nieuwen. Jaarlijks solliciteren
ruim 600 jonge, hoger opge
leide young professionals. Uit
die groep selecteren zo’n 50
startklare topkandidaten.

•D
 ie affiniteit hebben met en
aansluiten aan bij het gewenste
thema en de te vervullen rol.
•A
 an de match ligt
een competentie
test ten grondslag.

PROFIEL
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•C
 ampusrecruitment,
campagnes, meet & greets en
mond-tot-mondreclame.
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WE DAGEN JOU UIT: HOE HAAL JIJ HET MEEST
UIT DE INZET VAN JONG TALENT?
• Welke verandering mag het talent teweeg brengen?
• Welke opdracht moet vervuld worden?
• Welke competenties wil je aangevuld hebben?
• Welke cultuuraspecten mag het talent helpen veranderen?
• Welke nieuwe aanpakken in de opdracht wens je?

ONBOARDEN EN MANAGEN VERWACHTINGEN
Als opdrachtgever leg je de doelen en gewenste
resultaten vast, samen met de gekozen kandidaat
en onze fieldmanager. En organiseren we hoe het
jonge talent het beste in de organisatie kan invoegen.

HET ONTWIKKEL
PROGRAMMA START
OP HET DOOR JOU
GEKOZEN MOMENT
 et ontwikkel- en
H
begeleidingsprogramma
wordt naadloos
afgestemd op de
opdracht en de rol die
het talent vervult.

MISSION
ACCOMPLISHED
•O
 ffboarden:
opdracht succesvol
afgerond!
• Indien gewenst, treedt
het talent in dienst.

WIJ REGELEN HET VOOR JE
Onze dienstverlening is erop gericht jou waar gewenst
volledig te ontzorgen en maximaal bij te dragen aan jouw
doelstellingen. Van begin tot eind.
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor tijdelijke opdrachten of formatieplaatsen
Werving en selectie
Startklare talentenpool van 50 pioniers
Één vast all-in tarief
Full-time inzetten van trainee (36 uur)
Startmoment en einde flexibel
Intensieve training, coaching en begeleiding
Overname mogelijk na afloop traineeprogramma

8

FACTS & FIGURES

‘Het ‘onmogelijke’ mogelijk
maken; dat is mijn
dagelijks streven’
Vincent Rous
Programmaregisseur
Gemeente Rotterdam

LEES HIER HET
INTERVIEW
MET VINCENT ›

Onze opdrachtgevers
geven een 8 of hoger
voor het resultaat dat de
trainee heeft behaald.

80
%

DE AFGELOPEN
10 JAAR:

300
500
pioniers

verander-
opdrachten

150
overheidsorganisaties
en gemeenten

Van al onze trainees
treedt 80% uitein
delijk in dienst bij
hun opdrachtgever.

8,5
Onze trainees waarderen
ons unieke opleidings pro
gramma met een 8,5.

50
Elke dag werken 50
pioniers van morgen door
heel Nederland.

‘Jong talent brengt een
nieuw elan, is zeer
verbindend, ook naar
de inwoners toe’
Igor Osinga
Afdelingshoofd Sociaal Domein
Gemeente Ronde Venen

De samenleving is continu in beweging.
Als overheidsorganisatie moet je je
voortdurend aanpassen aan deze
veranderingen om de maatschappij zo
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Dat vraagt om frisse blik, verwondering,
eigenheid, creativiteit, flexibiliteit,
ondernemerschap, snelheid. Dat vraagt
om pionierschap.
Newpublic is opgericht vanuit de droom
om overheidsorganisaties te helpen met
deze veranderingen door hen te versterken
met de veranderkracht van jong talent,
met pioniers van morgen.

Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
www.newpublic.nl

VANDAAG AAN DE SLAG MET
DE PIONIERS VAN MORGEN?
Laten we samen verkennen hoe
onze pioniers kunnen bijdragen
aan jouw doelstellingen.
Bel of mail naar:
veranderkracht
@newpublic.nl of
033 7600080.

