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Jonge ambtenaren, een andere kijk
Special en e-zine 2022

Publiek Denken is het platform voor verdieping en
discussie over de kwaliteit van het openbaar bestuur.
Met ons magazine, e-zine, e-nieuwsbrief, website,

expertmeeting en social media bieden we onze
lezers een platform voor kennisontwikkeling en het
uitwisselen van ervaringen.

PUBLIEK DENKEN SPECIAL EN E-ZINE JONGE AMBTENAREN, EEN ANDERE KIJK
Op 12 juli verschijnt de special en e-zine
Jonge ambtenaren, een andere kijk.
Een zinvolle bijdrage kunnen leveren,
effect hebben op de maatschappij
en intellectuele uitdagingen blijken
voor jonge ambtenaren voornamelijk
belangrijk te zijn voor een carrière bij de
overheid. Dat blijkt uit onderzoek van
AenO fonds Gemeenten vorig jaar.
We zoomen in op wat belangrijk is voor
jong talent en de beginnende professional.
We reiken u handvatten en tips en trucs
aan om jong talent te werven. Wat willen ze
op persoonlijk en professioneel vlak en hoe
willen ze richting geven aan hun verdere
carrière? Wat voor organisatiecultuur
zoeken ze?
Hoe zorgt u als werkgever ervoor dat - juist
met de krapte op de huidige arbeidsmarkt
- dit talent voor u kiest?

High potentials en young professionals
In deze special en e-zine die we met onze kennispartners en jonge
ambtenarennetwerken JongRijk, Futur én het Landelijk Overlegorgaan
Bestuursverenigingen (LOB) uitgeven, bieden we u de mogelijkheid uw
werkgeversprofiel of dienstverlening bij onze lezers onder de aandacht
te brengen. Dat kan door middel van een advertentie of een inhoudelijk
artikel. Daarbij bieden wij u journalistieke ondersteuning in de vorm
van redactionele verslaglegging, fotografie, eindredactie en opmaak.
De special wordt in een totale oplage van ruim 50.000 exemplaren
(print en online) gedistribueerd en als e-zine ter beschikking
gesteld via de netwerken van JongRijk, Futur en het LOB. Daarnaast
wordt het e-zine via diverse e-nieuwsbrieven, social media en
website van Publiek Denken onder de aandacht gebracht. Aan de
hand van een uitgekiend online social mediacampagne zetten we u
als werkgever voor het voetlicht via Facebook, LinkedIn en Twitter.
De lezers van deze special en e-zine bestaan uit laatstejaars hbo- en
wo-studenten en ambtenaren tot en met 35 jaar bij het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganisaties,
agentschappen en overige publieke organisaties.
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VERSCHIJNING SPECIAL EN E-ZINE JONGE AMBTENAREN
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Bladspiegel 210 x 270 mm, aflopend 4 mm rondom
(snijtekens op bladspiegel).
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Specificaties e-zine
AANLEVEREN
Layout als open bestand
(bijv. Indesign, inclusief fonts en beeld).
ONTWERP
- Liggend formaat, in een verhouding van 16:9 voor grote
beeldschermen.
- Eventueel een tweede optie met een verhouding van 4:3
voor onder andere laptops.
- Houd er rekening mee dat tekstblokken over een
achtergrond verschuiven als het browservenster wordt

Meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact op met
MediaSales0031,
Boyke Rajbalsing,
M 06 10 93 47 77
E boyke@mediasales0031.nl

vergroot of verkleind. In het ontwerp moet rekening
worden gehouden met het type template dat gebruikt
wordt en de schaalbaarheid van de advertentie.
- Vormgeving van de advertentie nemen we over in
Instant Magazine waarbij we ons zoveel mogelijk aan het
ontwerp houden.
BEELD
- Schermvullend materiaal moet een minimale breedte
van 2400 pixels hebben.

Deze special en e-zine zijn tot stand
gekomen in samenwerking met:

www.jongrijk.nl

www.futur.nl

www.bestuurskundeoverleg.nl

