
Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Redactie 
58,3 fte (7,6%)

 Externe optredens/ protocol
41,7 fte (5,5%)

Persvoorlichting/ woordvoering
114,7 fte (15%)

Communicatieonderzoek
66,6 fte (8,7%)

Communicatieadvies
172,6 fte (22,5%)

Staf/bedrijfsvoering
62,1 fte (8,1%)

Interne communicatie
51,5 fte (6,7%)

Publieksinformatie
124,7 fte (16,3%)

Speechschrijven
37,5 fte (4,9%)

Informatiespecialisten
36,1 fte (4,7%)

Het doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de inwoners van Nederland op 
communicatie met en informatie van de Rijksoverheid en het ondersteunen van goed democratisch bestuur.

Klik op één van de functies voor meer informatie of klik hier voor een overzicht van de cijfers.

Ruim 850 communicatiemedewerkers werken  
samen aan de communicatie voor:
- 17,6 miljoen Nederlanders
- 12 ministeries
- 20 ministers
- 9 staatssecretarissen
- 130.000 rijksambtenaren

Communicatie bij de Rijksoverheid
Bezetting directies communicatie Kerndepartementen



Cijfers directies Communicatie 2022: bezetting

AZ/RVD BZ BZK Def EZK Fin I&W OCW SZW J&V VWS LNV AZ/DPC Totaal % min DPC

persvoorlichting /  
woordvoering

2,1 12,0 7,1 17,9 9,0 14,0 6,0 8,0 7,0 9,0 9,1 6,0 7,5* 114,7 15,0 107,2

speechschrijven 2,0 4,0 1,9 3,0 3,0 2,0 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 37,5 4,9 37,5

externe optredens / protocol 8,8 4,0 3,0 0,0 4,7 3,6 3,9 4,0 1,9 0,0 5,8 2,0 0,0 41,7 5,5 41,7

communicatieadvies 13,6 12,0 13,4 3,8 13,9 7,5 11,3 7,9 10,8 12,0 14,4 13,0 39,0* 172,6 22,5 133,6

redactie 0,0 11,0 7,5 1,0 9,8 3,7 1,9 4,8 8,0 9,7 0,0 1,0 0,0 58,3 7,6 58,3

publieksinformatie 2,0 10,0 3,6 1,0 0,0 3,8 4,0 0,0 8,7 1,0 3,8 0,0 86,8 124,7 16,3 37,9

communicatieonderzoek / 
analyse

4,6 2,0 4,8 4,0 0,0 5,9 3,8 7,8 7,7 0,0 6,8 0,5 18,7 66,6 8,7 47,9

interne communicatie 1,8 3,0 5,0 6,0 2,0 5,3 6,7 2,8 1,8 1,9 7,7 2,0 5,5 51,5 6,7 46,0

informatiespecialisten 12,1 4,0 1,0 2,0 0,0 0,0 10,9 2,2 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 36,1 4,7 36,1

staf / bedrijfsvoering 5,1 4,0 4,1 3,5 5,0 5,5 8,8 4,0 4,2 6,4 3,5 4,0 4,0 62,1 8,1 58,1

subtotaal 52,1 66,0 51,4 42,2 47,3 51,3 61,1 45,4 54,1 47,9 55,0 30,5 161,5 765,7 100,0 604,2

overig 0,0 3,0 2,0 6,0 6,7 5,9 0,0 6,1 7,0 4,0 10,9 0,0 34,4 86,0 51,6

totaal 52,1 69,0 53,4 48,2 54,0 57,2 61,1 51,5 61,1 51,9 65,9 30,5 195,9 851,7 655,9

Vergelijking directies Communicatie 2006 - heden

Door afronding van cijfers zit er een verschil van 0,1 in het totaal.
De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) is een gemeenschappelijke dienst en ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals.
* Deze fte hebben betrekking op de interne communicatiepool.

< Terug naar overzicht

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken/organisatie/organogram/dienst-publiek-en-communicatie


Communicatie bij de Rijksoverheid
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Het doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de inwoners van Nederland op 
communicatie met en informatie van de Rijksoverheid en het ondersteunen van goed democratisch bestuur.

Klik op één van de functies voor meer informatie of klik hier voor een overzicht van de cijfers.

Ruim 850 communicatiemedewerkers werken  
samen aan de communicatie voor:
- 17,6 miljoen Nederlanders
- 12 ministeries
- 20 ministers
- 9 staatssecretarissen
- 130.000 rijksambtenaren

Informatiespecialisten
36,1 fte (4,7%)

Speechschrijven
37,5 fte (4,9%)

Publieksinformatie
124,7 fte (16,3%)

Communicatieadvies
172,6 fte (22,5%)

Interne communicatie
51,5 fte (6,7%)

Staf/bedrijfsvoering
62,1 fte (8,1%)

Communicatieonderzoek
66,6 fte (8,7%)

Persvoorlichting/ woordvoering
114,7 fte (15%)

 Externe optredens/ protocol
41,7 fte (5,5%)

Redactie 
58,3 fte (7,6%)

Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Informatie verzamelen 
en beheren, bibliotheek 
functie.
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Het doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de inwoners van Nederland op 
communicatie met en informatie van de Rijksoverheid en het ondersteunen van goed democratisch bestuur.

Klik op één van de functies voor meer informatie of klik hier voor een overzicht van de cijfers.
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samen aan de communicatie voor:
- 17,6 miljoen Nederlanders
- 12 ministeries
- 20 ministers
- 9 staatssecretarissen
- 130.000 rijksambtenaren
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Publieksinformatie
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Communicatieadvies
172,6 fte (22,5%)

Interne communicatie
51,5 fte (6,7%)

Staf/bedrijfsvoering
62,1 fte (8,1%)
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114,7 fte (15%)

 Externe optredens/ protocol
41,7 fte (5,5%)

Redactie 
58,3 fte (7,6%)

Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Toespraken schrijven voor be-
windslieden en topambtenaren, 
teksten schrijven voor websites, 
training geven.
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Het doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de inwoners van Nederland op 
communicatie met en informatie van de Rijksoverheid en het ondersteunen van goed democratisch bestuur.

Klik op één van de functies voor meer informatie of klik hier voor een overzicht van de cijfers.
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Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Publieksvoorlichting o.a. via 
Rijksoverheid.nl en radio/ tv 
campagnes, beantwoording 
burgerbrieven.

https://www.rijksoverheid.nl/
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Het doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de inwoners van Nederland op 
communicatie met en informatie van de Rijksoverheid en het ondersteunen van goed democratisch bestuur.

Klik op één van de functies voor meer informatie of klik hier voor een overzicht van de cijfers.

Ruim 850 communicatiemedewerkers werken  
samen aan de communicatie voor:
- 17,6 miljoen Nederlanders
- 12 ministeries
- 20 ministers
- 9 staatssecretarissen
- 130.000 rijksambtenaren

Informatiespecialisten
36,1 fte (4,7%)

Speechschrijven
37,5 fte (4,9%)

Publieksinformatie
124,7 fte (16,3%)

Communicatieadvies
172,6 fte (22,5%)

Interne communicatie
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Staf/bedrijfsvoering
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114,7 fte (15%)

 Externe optredens/ protocol
41,7 fte (5,5%)

Redactie 
58,3 fte (7,6%)

Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Maken en (mede) uitvoeren 
van communicatieplannen 
voor vastgesteld beleid, mede 
maken van publiekscampagnes, 
informatie op Rijksoverheid.nl.

https://www.rijksoverheid.nl/
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Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Nieuwsberichten en informatie voor medewerkers, 
advisering over interne programma’s en projecten, 
organisatie interne (digitale) bijeenkomsten, huis-
stijlbeheer, organisatieontwikkeling ondersteunen, 
meer verbondenheid en betrokkenheid binnen de 
organisatie realiseren.
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Het doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de inwoners van Nederland op 
communicatie met en informatie van de Rijksoverheid en het ondersteunen van goed democratisch bestuur.

Klik op één van de functies voor meer informatie of klik hier voor een overzicht van de cijfers.
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58,3 fte (7,6%)

Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Management, ondersteuning, financiën, 
inkoop en personeelsbeleid.
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Het doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de inwoners van Nederland op 
communicatie met en informatie van de Rijksoverheid en het ondersteunen van goed democratisch bestuur.

Klik op één van de functies voor meer informatie of klik hier voor een overzicht van de cijfers.

Ruim 850 communicatiemedewerkers werken  
samen aan de communicatie voor:
- 17,6 miljoen Nederlanders
- 12 ministeries
- 20 ministers
- 9 staatssecretarissen
- 130.000 rijksambtenaren

Informatiespecialisten
36,1 fte (4,7%)

Speechschrijven
37,5 fte (4,9%)

Publieksinformatie
124,7 fte (16,3%)

Communicatieadvies
172,6 fte (22,5%)

Interne communicatie
51,5 fte (6,7%)

Staf/bedrijfsvoering
62,1 fte (8,1%)

Communicatieonderzoek
66,6 fte (8,7%)

Persvoorlichting/ woordvoering
114,7 fte (15%)

 Externe optredens/ protocol
41,7 fte (5,5%)

Redactie 
58,3 fte (7,6%)

Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Onderzoek en analyse.
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Het doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de inwoners van Nederland op 
communicatie met en informatie van de Rijksoverheid en het ondersteunen van goed democratisch bestuur.

Klik op één van de functies voor meer informatie of klik hier voor een overzicht van de cijfers.

Ruim 850 communicatiemedewerkers werken  
samen aan de communicatie voor:
- 17,6 miljoen Nederlanders
- 12 ministeries
- 20 ministers
- 9 staatssecretarissen
- 130.000 rijksambtenaren

Informatiespecialisten
36,1 fte (4,7%)
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124,7 fte (16,3%)

Communicatieadvies
172,6 fte (22,5%)

Interne communicatie
51,5 fte (6,7%)

Staf/bedrijfsvoering
62,1 fte (8,1%)

Communicatieonderzoek
66,6 fte (8,7%)

Persvoorlichting/ woordvoering
114,7 fte (15%)

 Externe optredens/ protocol
41,7 fte (5,5%)

Redactie 
58,3 fte (7,6%)

Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Te woord staan van media, adviseren 
over mediazaken, voorbereiden en  
begeleiden bewindspersonen bij  
mediacontacten.
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Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Beoordelen van verzoeken aan 
bewindspersonen en topambte-
naren, voorbereiden, organiseren 
en begeleiding werkbezoeken.
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Cijfers gepubliceerd mei 2022 

Social media berichten maken en beantwoorden, 
nieuwsvoorziening, webcare, advisering over 
online zaken (websites, online interactie), video’s, 
foto’s en overig beeldmateriaal maken en beheren.
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