
De periodieke  
anonieme raadpleging 
onder ambtenaren

Werk je voor het openbaar 
bestuur en wil je meedenken 
en -praten over actuele 
onderwerpen? Via het 
Ambtenarenpanel is het 
mogelijk. In het panel kun je als 
ambtenaar op laagdrempelige 
manier anoniem jouw 
mening geven. Meld je aan via 
www.ambtenarenpanel.nl.

Raadplegingen onder ambtenaren vinden in 
Nederland (nauwelijks tot) niet plaats. Een 
gemis, omdat juist bij deze groep vak- en 
praktijkkennis aanwezig is over onderwerpen die 
de overheid aangaan en waarover iedereen vaak 
praat. In het Ambtenarenpanel worden diverse 
maatschappelijke vraagstukken voorgelegd. Denk 
bijvoorbeeld aan: robotisering, duurzaamheid, 
kennisbehoud bij de overheid en werkdrukte.

De overheid moet alles beter en anders doen, 
is wat je voortdurend van politici hoort. Maar 
wat vinden ambtenaren zelf? Daarvoor kan 
het Ambtenarenpanel worden ingezet. Het 
onafhankelijk panel toont de antwoorden van 
ambtenaren op de vragen van nu en brengt in 
beeld hoe ambtenaren tegen actuele kwesties 
aankijken.

Waarom is het Ambtenarenpanel 
in het leven geroepen?

4  Jouw kennis en 
ervaring rond relevante 
maatschappelijke 
vraagstukken wilt 
uitwisselen

5  Je de mogelijkheid hebt zelf 
onderwerpen aan te dragen

1  Jouw betrokkenheid toont door 
mee te denken en praten 

2  Een bijdrage wilt leveren aan 
verbeteringen en ontwikkelingen 

3  Jouw mening wilt geven en je 
stem wilt laten horen

Meedoen met Ambtenarenpanel doe je omdat je



Ambtenarenpanel is een intiatief van  
uitgever Publiek Denken en Toponderzoek.

Wil je zelf ook de ambtenaren in onze Ambtenarenpanel raadplegen? 
Dat kan! Stuur een e-mail naar info@ambtenarenpanel.nl.

www.publiekdenken.nl www.toponderzoek.nl

Verdeling Ambtenarenpanel
(aantal leden 6.620)
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