Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur
Graag nodigen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en
programma InternetSpiegel u uit voor een bijeenkomst op 12 februari 2019.
Op deze dag reiken we de Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur 2018 uit. We
combineren deze uitreiking met de boekpresentatie van Werken is Bewegen 2, een boek
vol met onderzoeksuitkomsten over duurzame inzetbaarheid en mobiliteit binnen het
openbaar bestuur én een verzameling praktijkvoorbeelden bij de overheid.
De bijeenkomst

De genomineerden voor de scriptieprijs

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 februari 2019 van
12.00 tot 14.30 uur.
Locatie: Auditorium BZK, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

De genomineerden voor 2018 zijn, in willekeurige volgorde:

Let op: om toegang te krijgen tot het gebouw is het noodzakelijk om u
te identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Het programma
12.00 uur
12.30 uur
12.50 uur
13.30 uur
13.45 uur
14.30 uur

Inloop + lunch
Opening van de bijeenkomst
Presentatie InternetSpiegel Werken is Bewegen 2
Pauze
Scriptieprijsuitreiking
Afsluiting & uitreiking van het boek

– Hanna Hulst
Leiderschap tijdens bezuinigingen. Een studie naar of
en hoe de inhoudelijke kenmerken van bezuinigingsmaatregelen het gedrag van topambtenaren beïnvloeden.
– Janno Meijer
Puur of pluralisme? Publieke waardenconflicten bij de
NVWA. Een onderzoek naar waardenconflicten bij het
dienen van meerdere heren.
– Irene Bauer
Succesfactoren richting de top: een kwalitatieve studie
naar factoren die bijdragen aan loopbaansucces van
mannelijke en vrouwelijke werknemers in de publieke
sector.

– Josine van den Elsen
Ouder worden is eigenlijk best vernieuwend. Een
kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen leeftijd en duurzame inzetbaarheid en de
invloed werktype en werkbelasting.
– Anne-Marie Buis
De rol van vertrouwen bij een wendbare overheid. Een
filosofische analyse en een kwalitatief onderzoek van
het begrip en de praktijk van vertrouwen.
– Noel Andriessen
“Kunstenaars mogen ook wel een beetje lastig zijn.” Een
kwalitatief onderzoek naar knelpunten in intersectorale
samenwerking en creatieve oplossingen voor complexe
maatschappelijke problemen.

Over Werken is Bewegen 2
Om mee te kunnen bewegen met alle veranderingen
moeten we allemaal blijven werken aan onze inzetbaarheid. Die noodzaak tot mobiliteit, ontwikkeling en het
arbeidsmarktproof zijn van medewerkers wordt steeds meer
erkend en staat ook hoog op de agenda van politici en
beleidsmakers. Maar ook al zien steeds meer mensen de
urgentie, in de praktijk blijkt werken aan inzetbaarheid
nog best een lastige opgave.

In het nieuwe boek Werken is bewegen (deel 2) vindt u onderzoeksuitkomsten over inzetbaarheid en mobiliteit binnen
het openbaar bestuur, een verzameling positieve praktijkvoorbeelden, reflectievragen en bouwstenen voor het
versterken van inzetbaarheid in uw organisatie. Het is een
vervolg op Werken is Bewegen uit 2015, dat de basis vormde

voor de mobiliteitsbrief van minister Blok, waarin hij de
urgentie van het onderwerp benadrukte.
Tijdens deze bijeenkomst presenteert InternetSpiegel de
belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit Werken is
Bewegen 2. Na afloop krijgt u het boek mee.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op via scriptieprijs@minbzk.nl.

Aanmelden bijeenkomst
Vindt u het leuk om naar deze bijeenkomst te gaan, eventueel samen met een collega? Meldt u dan aan via dit
inschrijfformulier.
We hopen u op 12 februari te verwelkomen!
Met vriendelijke groet,
Marc Allessie
Interim Directeur Ambtenaar & Organisatie
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie DGOO
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

