Contract voor 1 dag
Wil jij meer impact en lange termijn effecten in je werk? Wil je graag diepgaander werken aan de
vraagstukken die er echt toe doen?
Solliciteer dan NU naar een eendaagse job op DE COMMUNICATIEAFDELING!
Gewoon een dag bezig met je alledaagse werk. Gewoon een dag adviseren en klantgericht bezig
zijn. Gewoon een dag omgaan met politieke grilligheid, met crisissituaties en met verschillende
belangen. Gewoon een dag de waan van de dag.
Zo maar een dag op DE COMMUNICATIEAFDELING; maar dan anders!
DE COMMUNICATIEAFDELING bestaat maar 1 dag. Wat gebeurt er tijdens die dag?
- Je legt je manier van werken onder een vergrootglas;
- We houden je een spiegel voor en kijken samen of het ook anders kan;
- We dompelen je onder in drie actuele vakthema’s;
- Je gaat met een koffer vol ideeën en mogelijkheden terug naar je eigen afdeling.
DE COMMUNICATIEAFDELING biedt je een contract aan voor één dag. Een dag waarop je samen
met 14 nieuwe collega’s-voor-1-dag wordt uitgedaagd te werken aan 3 competenties: analyseren,
adviseren en managen. Al lerend trotseer je zo de waan van de dag binnen het communicatievak.
En dat op een manier die zo veel mogelijk lijkt op jouw dagelijkse werksituatie!
Op DE COMMUNICATIEAFDELING werk je aan drie uitdagende cases op het gebied van
burgerparticipatie, lijncommunicatie en professionalisering. Je gaat hier individueel maar ook
samen met je nieuwe collega’s mee aan de slag. De casuïstiek is actueel in overheidsland.
Wat is je beloning voor deze job-voor-1-dag?
Een ervaring rijker en daardoor meer zicht op je persoonlijk functioneren;
Persoonlijke reflectie op hoe jij presteert op de communicatieafdeling;
Een verse dosis vakkennis (modellen, instructies) door 5 experts op het gebied van
overheidscommunicatie;
Nieuwe inzichten direct toe te passen in jouw dagelijkse werk.

Bij DE COMMUNICATIEAFDELING gebruiken we de simulatie als leer- en werkvorm. Door
de werkelijkheid vereenvoudigd na te bootsen, creëren we een leeromgeving waarin je in één dag
oefent met anders werken, nieuwe patronen, nieuwe media, taaie dilemma’s en noodzakelijke
vaardigheden. Kortom: DE COMMUNICATIEAFDELING staat bol van verrassingen.
DE COMMUNICATIEAFDELING richt zich op activiteiten en beslissingen van de deelnemers. Zij
voeren onder begeleiding van De Gouden Driehoek* opdrachten uit en proberen onder tijdsdruk
doelstellingen te realiseren. Je werkt daarbij vanuit een aantal regels, rollen en aangereikte
scenario’s.
……. en ……lijkt het je wat en heb je zin in dit avontuur?
Sluit dan NU een dagcontract met DE COMMUNICATIEAFDELING!
Onze enige functie-eis: je bent werkzaam als communicatieadviseur binnen de publieke sector.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data DE COMMUNICATIEAFDELING:
Eerste werkdag op vrijdag 16 november 2012
Locatie: Nieuw Salem in Driebergen. www.nieuwsalem.nl
Aanvang: 09.00 uur
Einde: 18.00 uur
Kosten deelname: € 495,-- pp incl. koffie/thee, lunch en eenvoudig doch voedzaam avondmaal.
Bovengenoemde kosten zijn excl. BTW.
Het is ook mogelijk om deze simulatie met je eigen Communicatieafdeling te spelen. Binnen deze
unieke werkvorm is allerlei maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld als onderdeel van een shared service
samenwerking met eigen casuïstiek.
Info en inschrijven: info@degoudendriehoek.nl of bel. 06-29018182 (Marjan Engelen)
De dag wordt begeleid door maar liefst 5 facilitators!

Erik Reijnders

Christian Scheres

Marjan Engelen

Carola de Vree

Paul Pardon

*De Gouden Driehoek Marjan Engelen, Carola de Vree, Paul Pardon, Erik Reijnders en Christian
Scheres werken samen onder de naam De Gouden Driehoek. Zij vinden elkaar in kennis,
ervaring en in de ambitie om het grensvlak van drie gebieden te verkennen: de overheid, het
communicatievak en faciliteren. De verbinding van die drie aspecten leidt tot een krachtige
combinatie! www.degoudendriehoek.nl.

Reacties van collega’s die al eerder een contract voor 1 dag sloten:
“Veel stof tot nadenken over andere manier van werken”
“Een snelkookpan!”
“Leuk, confronterend”
“Leuke sprankelende bijeenkomst met collega’s die passie voor een vak hebben”
“Een leuke dag waarin je in weinig tijd heel veel leert over je eigen praktijk”
“Leuke manier om kennis te maken met (onbekende) collega’s + leuk om kennis te maken met je
eigen onhebbelijkheden”
“Het was een boeiende ervaring”
“Een feest van (h)erkenning!”
“Hetzelfde werk maar dan heel anders!”
“Ik ga het presenteren op ons afdelingsoverleg!”
“Ik kom bij de Gemeente Midwater werken”

