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Nieuw op de Kennisbank: De toekomst en BZK
Na Het geheugen van BZK is de Kennisbank Openbaar Bestuur
weer een onderdeel rijker: De toekomst en BZK. Dit onderdeel
biedt informatie over de onderwerpen die voor het ministerie
van BZK van strategisch belang zijn. Een voorbeeld is het
thema ‘Maatschappelijk onbehagen’, waarin BZK verkende
wat maatschappelijk onbehagen precies is en welke oorzaken
eraan ten grondslag liggen. Er verschijnen ook regelmatig
columns. Lees de column van voormalig SG Richard van Zwol.

Volg de Kennisbank op Twitter of Linkedin

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe kennis,
informatie, publicaties en relevante documenten over het
openbaar bestuur? Volg de Kennisbank Openbaar Bestuur op
Twitter of word lid van de groep op LinkedIn.

Terugblik tentoonstelling ’50 jaar verbetering Rijksdienst’
Op 8 mei openden we de digitale tentoonstelling ’Werken aan
een moderne overheid: 50 jaar verbetering Rijksdienst’. OudSG Roel Bekker trad voor deze tentoonstelling op als curator
en stelde de ‘collectie’ samen. In een column voor het
Montesquieu Instituut zegt Bekker hierover:
“In het openbaar bestuur is het behelpen als het gaat om
kennisverzameling, informatie-ontsluiting et cetera. Wil je
kwantitatieve gegevens hebben over de overheid, dan moet je
lang en vaak vruchteloos zoeken. Maar er is licht aan de
horizon. BZK heeft al weer enige tijd geleden het
voortreffelijke initiatief genomen om te komen tot een
kennisbank openbaar bestuur. Die begint vorm te krijgen.
Binnen die kennisbank wil BZK een aantal digitale
tentoonstellingen organiseren over grote thema's."
Lees de volledige column of bekijk de tentoonstelling.

Meld je aan voor het WERKcongres
Ben je als beleidsmaker geïnteresseerd in de trends en
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor ambtenaren? Wil
je weten hoe je de inzetbaarheid en mobiliteit van
medewerkers bevordert? En hoe belangrijk is beloning
eigenlijk bij het aantrekken van personeel? Kom, voor een
antwoord op deze (en meer) vragen, naar het WERKcongres
op donderdagmiddag 2 november. Met twee workshoprondes,
en ruimte om te netwerken met vakgenoten. Bekijk het
programma online en schrijf je direct in.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

