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Staat van de rijksverantwoording 2020

Geachte heer Visser,
De coronapandemie heeft het denken over hoe we vandaag en in de toekomst het
werk en werken bij de Rijksoverheid beter kunnen organiseren in een
stroomversnelling gebracht. Het verplaatsen van de werkomgeving van vele
tienduizenden ambtenaren van ministeries en Hoge Colleges van Staat met
behoud van kwalitatieve en kwantitatieve productie is - zoals u ook
aangeeft - een prestatie van formaat.
Op basis van de in het afgelopen jaar opgedane ervaringen en uitgevoerde
onderzoeken heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de stappen die worden
gezet om te komen tot een andere organisatie van het werk bij de Rijksdienst1.
Hiervoor is gestart met het rijksbrede programma ‘Hybride Werken’ (thuis, op
kantoor en op locatie) dat tot doel heeft dit anders werken blijvend mogelijk te
maken en daarmee bij te dragen aan het optimaal functioneren van de
rijksoverheid en een betere werk-privé balans van medewerkers. De uitkomsten
van de eerste medewerkersonderzoeken laten zien dat ruim 80% van de
medewerkers in de toekomst meer thuis wil werken dan voor de coronapandemie.
Op dit moment werk ik met het programma Hybride Werken samen met de
departementen aan het ondersteunen van de transitie van thuis werken naar
hybride werken door voorbereidingen en aanpassingen in de sociale, de digitale
en de fysieke werkomgeving.
Met u onderschrijf ik dat de versnelling van het hybride werken een intensivering
van aandacht en middelen behoeft voor ICT en informatiebeveiliging. Vanuit de
huidige prioritering is onder meer een campagne ‘bewust veilig werken’ ingezet.
Er wordt interdepartementaal gewerkt aan het beheersen van de risico’s.
Gespecificeerde aandacht voor het onderwerp informatiebeveiliging wordt vanuit
mijn coördinerende rol georganiseerd op bestuurlijk niveau.
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De I-aspecten van diverse trajecten worden in samenhang gepresenteerd in de
nieuwe I-strategie Rijk 2021-2025 die ik nog voor de zomer zal aanbieden aan de
Tweede Kamer.
Conform mijn reactie op uw onderzoek ‘Focus op digitaal thuiswerken’ en een
aantal maatregelen2 rond de ICT en informatiebeveiliging (o.a. Besluit BVA-stelsel
Rijksdienst 2021) zal verder worden gewerkt aan bewustwording en verbeterde
informatiebeveiliging.
Hoogachtend,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops
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