
Denk mee over het werken bij de rijksdienst van de toekomst 

 

Hoe kunnen medewerkers en organisaties het beste bijdragen aan wat ons allemaal verbindt: het zo 

goed mogelijk uitvoeren van onze publieke taak in een snel veranderende omgeving?  Hoe richten 

we een rijksdienst in waar mensen tot ontwikkeling komen, plezier hebben in het werk en hun beste 

beentje voorzetten voor het algemeen belang? Deze vragen spelen bij alle onderdelen van de 

rijksdienst. Of je nu bij DJI, de Belastingdienst,  een beleidsdepartement, Rijkswaterstaat, de NVWA, 

of een ander onderdeel van de rijksdienst werkt.  

 

Om deze vragen te beantwoorden ontwikkelen we – gezamenlijk als werkgever en vakbonden – een 

visie het op strategisch personeelsbeleid voor de langere termijn. Om deze visie te ontwikkelen 

willen we graag met jullie in gesprek.  Wij nodigen je dan ook van harte uit om mee te denken. We 

gaan in gesprek over hoe het werken in het “gedroomde” rijk van de toekomst er volgens jullie uit 

zou kunnen zien. En wat er naar jullie mening nodig is om dit te bereiken. Jullie reacties op deze 

vragen worden meegenomen in het denken over de nieuwe visie op het strategisch personeelsbeleid 

van het Rijk.  

 

Deze bijeenkomsten worden gehouden op vier locaties. Via onderstaande link kun je je tot uiterlijk 

12 oktober aanmelden. De aanmelding staat open voor iedereen die werkzaam is bij de rijksdienst. 

Per bijeenkomst  is er plek voor ongeveer 25 deelnemers. Bij de samenstelling zoeken we naar een 

maximale diversiteit (leeftijd, functie, werkomgeving, et cetera). Daarom wordt in het 

aanmeldingsformulier naar een aantal kenmerken gevraagd. In het geval we meer aanmeldingen 

ontvangen dan dat er plaatsen zijn, bekijken we op basis van de samenstelling van de groepen wie er 

kunnen deelnemen. Je ontvangt hierover zo snel mogelijk bericht. 

 

Wij hopen je te mogen ontmoeten bij één van de bijeenkomsten en zijn benieuwd naar je ideeën. 

 

Praktische informatie over de focusgroepen: 

24 oktober 12:00 – 17:00 uur in Heerenveen   (Van de Valk, Atlanta 10, Wolvega) 

25 oktober  12:00 – 17:00 uur in Eindhoven (Regardz, De gele Kegels, Kennedy plein 1-5) 

26 oktober 12:00 -  17:00 uur in Rotterdam     (Engels, stationsplein 45) 

2 November 12:00 – 17:00 uur in Utrecht          (Regardz, La Vie, Lange Viestraat 351) 

We beginnen steeds met een lunch. 

 

Klik hier voor je aanmelding    https://nl.surveymonkey.com/r/SparVisie 

 

Vriendelijke groet, 

 

Werkgever en vakbonden bij het Rijk 

 

 

  

https://nl.surveymonkey.com/r/SparVisie

