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Verzelfstandiging van
overheidstaken
Het debat over de verzelfstandiging
van overheidstaken kent een lange
geschiedenis, van een uitbreiding van
het aantal zelfstandige
bestuursorganen tot het inkaderen van
bevoegdheden via wet- en
regelgeving. Wat kunnen we leren van
de pogingen die de afgelopen 30 jaar
zijn gedaan om verzelfstandiging goed
te regelen? Met de realisatie van een
online tentoonstelling geeft het
ministerie antwoord op deze vraag.
Kijk hier naar de digitale
tentoonstelling

Scriptieprijs Werken in
het Openbaar Bestuur
2019
Het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
zoekt ieder jaar talentvolle hbo- en
wo-studenten die een scriptie hebben
geschreven op het terrein van arbeid en
organisatie in het openbaar bestuur.
Heb jij in de periode van 1 september
2018 t/m 31 augustus 2019 een
originele en beleidsrelevante
afstudeerscriptie op dit gebied
afgerond? Geef je op en maak kans op
de Scriptieprijs Werken in het
Openbaar Bestuur 2019. Stuur je
scriptie uiterlijk 27 september 2019
naar scriptieprijs@minbzk.nl.
Wil je de scriptieprijsoproep printen
of als document doorsturen?
Download dan de pdf.
Informatie over het beleidsterrein van
de directie Ambtenaar en Organisatie
vind je op de Kennisbank Openbaar
Bestuur.

Staat van het Bestuur
2018
Onlangs is de Staat van het bestuur
2018 gepubliceerd. Met deze
publicatie biedt het ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) inzicht in
feiten en cijfers over het openbaar
bestuur in Nederland. Door
ontwikkelingen te volgen en periodiek
een stand van zaken te geven, worden
trends zichtbaar. Hiermee kan beleid
ontwikkeld en onderbouwd worden.
De Staat van het bestuur wordt iedere
twee jaar samengesteld.
Staat van het Bestuur 2018

Volg de Kennisbank op
Twitter
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.

