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Werkbeleving in de publieke sector
In 2014 hebben ruim 24.000 ambtenaren meegedaan aan het
onderzoek dat een goed beeld geeft van de werkbeleving van
de medewerkers in de veertien overheidssectoren. Het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
monitort tweejaarlijks de werkbeleving van de Nederlandse
overheidswerknemer door onder andere vragen te stellen over
betrokkenheid bij de organisatie, de bevlogenheid in het werk,
het niveau en de ontwikkeling van vakmanschap en de
arbeidstevredenheid. Dit onderzoek geeft overheidssectoren,
werkgevers en andere stakeholders in de publieke sector een
goed beeld van hoe de overheidswerknemer in zijn werk staat
in 2014. Het maakt vergelijkingen mogelijk tussen
verschillende overheidssectoren en het laat zien hoe trends
zich aftekenen door de jaren heen. Op de themapagina
Werkbeleving worden deze onderwerpen belicht. U vindt er
een link naar het rapport Werkbeleving in de Publieke sector

2014. Daarnaast kunnen de cijfers uit de personeelsmonitor
via de Tabellen & Grafieken functie uitgesplitst worden op
basis van bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau en sector.
Lees meer

Pilots eID Stelsel
Het kabinet gaat door met het stapsgewijs ontwikkelen van
het eID Stelsel. Dat wordt een nieuwe standaard om burgers
en bedrijven veilige en betrouwbare toegang te verlenen tot
online dienstverlening van overheid en bedrijfsleven. Er
worden nog geen onomkeerbare besluiten over het eID Stelsel
genomen. Eerst wordt via pilots ervaring opgedaan met het
stelsel als standaard in de praktijk en wordt het gebruik van
zowel publieke als private inlogmiddelen beproefd. De pilots
starten vanaf de tweede helft van 2015. In een brief aan de
Tweede Kamer informeren ministers Plasterk en Kamp de
Tweede Kamer over de voortgang van het eID Stelsel. In de
brief staan ook de resultaten van de verkenning naar een
publiek middel. Meer informatie over dit onderwerp is te
vinden op de pagina Digitale identiteit.
Lees meer

Informatie over topinkomens
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semi-publieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens
(WNT), is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT
is het tegengaan van excessieve beloningen en
ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke
sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen
van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak
genormeerd en openbaar gemaakt. De WNT-jaarrapportage
2013 geeft inzicht in de uitvoering en realisatie van de doelen
van de WNT in het eerste uitvoeringsjaar. Op de themapagina
Topinkomens kunt u het WNT-overzicht uit die jaarrapportage
raadplegen. U vindt daar de bezoldigingen en uitgekeerde
ontslagvergoedingen boven de toepasselijke norm van
(gewezen) topbestuurders, (gewezen) interne toezichthouders
en extern ingehuurde topbestuurders in 2013 zoals
weergegeven in paragrafen 2.1 en 2.2 van het WNT-overzicht.

Lees meer

Europa en de decentrale overheden
Steeds meer wetten in Nederland komen tot stand door
besluiten die in de Europese Unie worden genomen.
Tegelijkertijd vindt er een decentraliserende beweging in
Nederland plaats, waardoor met name provincies en
gemeenten meer taken gaan uitvoeren. Meer taken betekent
dat Nederlandse gemeenten en provincies in de nabije
toekomst nog meer verantwoordelijkheid in de uitvoering,
implementatie en naleving van EU-beleid krijgen. Deze
thematiek komt aan de orde op de pagina Europa en de
decentrale overheden. Hier vindt u onder ander een
infographic over de betrokkenheid van de decentrale
overheden bij het Europees besluitvormingsproces.
Lees meer
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