
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voertaal Nederlands)
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig 
openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen 
wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het 
prettig leven is.

- Interprovinciaal Overleg (IPO) (voertaal Nederlands)
Het IPO behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een in-
formerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van 
belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’. 
Het IPO beschikt hiertoe over een uitgebreid netwerk en onderhoudt contact met onder andere het kabinet, het 
parlement, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies 
actief zijn.

- Center for International Legal Cooperation (CILC) (voertaal Engels)
CILC promotes the rule of law by initiating and implementing international legal cooperation projects. We bring 
together legal experts from different countries to work out solutions for a variety of challenges within developing 
legal systems. They  are based in The Hague and their current work spans dozens of countries in development and 
in transition in Africa, Asia, Central and Eastern Europe and the Middle East.

- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (voertaal Engels)
De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid en heeft de taak de regering te informeren en 
adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- 
en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere 
termijn.

- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voertaal Nederlands)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte 
doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige 
verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de 
kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan.

- PBLQ, verbinders in de informatiesamenleving
PBLQ is een adviesbureau dat zich richt op verandervraagstukken in de informatiesamenleving. In rap tempo 
transformeert Nederland naar een digitale informatiesamenleving waarin de overheid een cruciale rol speelt. 
PBLQ is specialist in het oplossen van verandervraagstukken waarbij de focus ligt op informatiemanagement in 
het publieke domein. Zij helpen hun opdrachtgevers met advies, traineeships en opleidingen

- Ambassade van Finland (voertaal Engels)
De taak van de ambassade is om de goede betrekkingen tussen Finland en Nederland te onderhouden en te 
ontwikkelen, zoals ook de samenwerking op het gebied van politiek, economie, cultuur en mensen onderling. 
De ambassade vertegenwoordigt ook Finland bij de internationale organisaties in Den Haag. OPCW (Organisatie 
voor het verbod op chemische wapens) en ICC (Internationale rechtbank) zijn voor hen het belangrijkst

- Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel CAOP (voertaal Nederlands)
Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het is een 
onafhankelijke stichting onder toezicht van de sociale partners en zij zijn vertegenwoordigd in de Bestuursraad.
Het CAOP houdt zich bezig met:
·de actuele ontwikkelingen voortdurend in het oog houden en inzichtelijk maken
·aansnijden van arbeidsvraagstukken discussies op gang brengen 
·kennis delen in en tussen verschillende sectoren;
·hulp bieden om oplossingen toe te passen, bijvoorbeeld met behulp van praktijkvoorbeelden en praktische 
instrumenten

Future workfield visits

Bij ons leer je de wereld kennen


