Betekenisvol werk bij het Rijk, nu en in de toekomst
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Op zoek naar de menselijke maat
'Als bestuur van het A+O fonds Rijk kijken we met enige regelmaat in de spiegel', schrijft
bestuurslid Peter Wulms in zijn blog. 'Doen we nog wel de goede dingen? Zijn wij bekend bij
iedereen die baat heeft bij het A+O fonds? Kunnen we meer bieden of moet het misschien wel
anders? Wat stellen we bij het Rijk eigenlijk centraal: de mens of de systemen, regels en
procedures?'

Lees blog

VindingRijk over sociale
innovatie

Trainingen in de spotlight:
Werken aan jouw toekomst

Vernieuwing is belangrijk voor
overheidsorganisaties. Op technisch
gebied, maar ook vernieuwing van de
manieren van werken, samenwerken,
organiseren en managen in
organisaties. Sociale innovatie dus.
Dat is het thema van het laatste
nummer van VindingRijk dat in
december verscheen.

Het A+O fonds Rijk biedt via de
campagnesite Werken aan jouw
Toekomst verschillende, gratis
trainingen aan op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling. Zo kun je je
tot en met maart nog aanmelden voor
de training Job Crafting.

Schrijf je in

Open magazine

Ontdek hoe het ervoor staat met jouw 21st century skills!
De zelfscan 21st century skills is nu voor alle rijksmedewerkers beschikbaar. Hiermee test je
jouw vaardigheden voor het werk van nu en de toekomst. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
technologie en media, persoonlijke vaardigheden en motivatie. Als je de test hebt ingevuld,
ontvang je een rapport dat een beeld geeft van jouw 21st century skills.

Doe de test

Adviesboekje MZ LAB Rijk
voor vernieuwing
medezeggenschap

Tijdens de eindpresentatie van MZ LAB Rijk
presenteerden 32 jonge rijksmedewerkers
hun ideeën voor een moderne
medezeggenschap. Zij werkten in groepen
aan een oplossing voor de uitdagingen
rondom achterban en betrokkenheid,
digitalisering, en diversiteit en inclusie.
Download het adviesboekje met adviezen om
de medezeggenschap op drie manieren te
vernieuwen.

Jouw idee voor duurzame
inzetbaarheid is geld waard!

Werk je bij de Belastingdienst of Douane, en
heb je een vernieuwend idee voor
samenwerking met andere partners in het
veiligheidsdomein, let dan op. Want jouw
idee is geld waard! Het A+O fonds Rijk stelt
samen met SAOP en ASD zes
stimuleringspremies duurzame inzetbaarheid
beschikbaar van € 5.000. Lees hoe je de
stimuleringspremie aanvraagt.

Bekijk de voorwaarden

Download adviesboekje
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Jouw e-mailabonnement
Deze mail is verstuurd aan {{email}}. Je ontvangt deze mailing op basis van de interesse die je hebt
doorgegeven. Is je interesse veranderd, ga dan naar profiel wijzigen.
Geen interesse in berichten van A+O fonds Rijk meer?
Ga dan naar afmelden. Je ontvangt geen nieuwsbrief of VindingRijk meer.

