
 

Rijksmedewerkers en informatiehuishouding
•   85% van de rijksambtenaren ziet een goede informatie

huishouding als onmisbaar voor de uitvoering van  
hun werkzaamheden

•   76% van de rijksambtenaren heeft dagelijks met digitale  
informatiehuishouding te maken; 13% enkele keren  
per week. Slechts 4% heeft er nooit mee te maken.  
De rest enkele keren per maand of per jaar

•   59% van de rijksambtenaren weet waar de regels en  
handreikingen over omgang met digitale informatie  
te vinden zijn

•  61% van de rijksambtenaren houdt zich aan de richtlijn  
‘Documenten die niet in het DMS worden opgeslagen  
vindbaar opslaan voor anderen’; maar slechts 23%  
houdt zich aan de richtlijn ‘Informatie uit berichtenapps  
die bewaard moeten worden in DMS op de juiste plaats  
opslaan’

85% ziet goede 
informatie huishouding 
als onmisbaar
 

Wob (kamerdossier 28362 nr. 20, Volkskrant)

•   De overheid ontvangt gemiddeld 1334 Wobverzoeken  
per jaar

•  In 2019 werd 71% van alle Wobverzoeken te laat  
beantwoord

•  De kosten per Wobverzoek varieren tussen € 1.500  
en € 10.000

1334 Wob-verzoeken  
per jaar

Informatiehuishouding in cijfers

Vernietigen (RDDI, 2019)

•  Er zijn 668 verschillende wettelijke bepalingen voor  
bewaar en vernietigingstermijnen

•  Daarin worden 77 verschillende termijnen vermeld

668 bepalingen  
voor bewaar- en  
vernietigingstermijnen 

Websites (Website register overheid in april 2020)

•  De overheid heeft 1481 geregistreerde websites,  
dat zijn 7,85 websites per organisatie

•  424 van deze websites maken gebruik van  
Platform Rijkoverheid Online (PRO)

1481 geregistreerde 
websites

Tijdsbesteding
•  Een medewerker besteedt ongeveer 37 minuten per dag  

aan het opzoeken van documenten

•  Dit komt overeen met ongeveer 125 uur per jaar  
per medewerker of 3,5 week vakantie 

37 minuten per dag 
zoeken naar  
documenten 

Personeelsopbouw (KBA en ICTU, 2017)

•  Bij de overheid bestaat het personeelsbestand uit  
ongeveer 289.000 FTE, verdeeld over 165 organisaties

•  Daarvan werkt 471,5 FTE binnen het vakgebied  
informatiemanagement

•  Er zijn 2000 sleutelfuncties met een besluitvormende  
verantwoordelijkheid

289.000
FTE

1 miljard e-mails  
per jaar

E-mail
•  Naar schatting produceert de Rijksoverheid meer  

dan 1 miljard emails per jaar

•  Dat is gemiddeld 1 gigabyte per medewerker  
per jaar  
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