Ministerie van binnenlandse
zaken en koninkrijksrelaties

Personeel
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers met een vast of tijdelijk contract was
in 2020 46,4 jaar. In 2016 was de gemiddelde leeftijd 47,4 jaar.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering
Rijk 2020, in hoofdlijnen

De gemiddelde leeftijd was in 2020 46,4 jaar.
In 2020 werken er tot de leeftijd van 52 jaar meer vrouwen dan mannen bij het Rijk.
Vanaf 52 jaar werken er aanzienlijk meer mannen dan vrouwen.
In het derde kwartaal van 2020 waren er 2500 banen gerealiseerd voor medewerkers met een arbeidsbeperking, werkzaam bij het Rijk. In het derde kwartaal van
2019 ging het om 1865 banen.

Wanneer het over de eigen bedrijfsvoering gaat, streeft het Rijk naar een voorbeeldfunctie. Daarbij zijn doelmatigheid, diversiteit, duurzaamheid en kwaliteit de leidende principes. Net als bij andere werkgevers is de
invloed van de coronacrisis bij het Rijk groot. A
 fgelopen jaar werkte het overgrote deel van het rijkspersoneel
thuis. In deze pandemie heeft het Rijk laten zien ook in zijn bedrijfsvoering flexibel en wendbaar te zijn. D
 e
impact van de coronacrisis binnen het Rijk is bijvoorbeeld terug te zien in de daling van de CO₂-uitstoot door
minder reisbewegingen. Het Rijk werkt aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis. De bedrijfsvoering
ondersteunt hierbij. Denk hierbij aan de organisatie, personeel, inkoop, ICT en huisvesting. De Jaarrapportage
Bedrijfsvoering Rijk 2020 schetst een overzicht van de behaalde resultaten en blikt op hoofdlijnen vooruit naar
de toekomst.

In 2020 waren er 125.446 fte’s werkzaam bij het Rijk. In 2016 waren dit er
109.581.
In 2020 is er 14,18 miljard euro uitgegeven aan apparaatsuitgaven. Waarvan
8,15 miljard euro bij de kerndepartementen en 6,09 miljard bij Baten/lasten-agentschappen.
In 2016 is er totaal 11,89 miljard euro uitgegeven.

Het voortschrijdend jaargemiddelde van het ziekteverzuim was in 2020 5,3%. In
2019 was dit 5,6%.

In 2020 was het beloningsverschil tussen mannelijke en vrouwelijke rijksambtenaren 1,3% in het voordeel van de mannelijke werknemers.
In 2020 was het beloningsverschil tussen Nederlandse en niet-westerse rijksambtenaren 1,4% in het voordeel van Nederlandse werknemers.
Het aandeel vrouwelijke managers is in 2020 41%. Het aandeel in 2019 was 40%.
Het aandeel rijksambtenaren met een migratieachtergrond was in 2020 12,5%. In
2016 was dit 9,9%.
De top-5 vakgebieden waarin vacatures gepubliceerd kunnen worden bestond in
2020 uit 2049 ICT-functies, 1167 Juridische functies, 1163 administratieve of secretariële functies, 884 financiële of economische functies en 800 functies voor orde,
vrede of veiligheid.
In 2020 zijn er 16522 vacatures gepubliceerd bij de rijksoverheid. In 2018 zijn er
13087 vacatures gepubliceerd.

Duurzaamheid

ICT

Inkoop

In 2020 is er netto 238.125 ton CO2 uitgestoten bij het Rijk. In 2018 was dit 284.992
ton.

Van het totaalaantal van 125 ICT-projecten boven de 5 miljoen waren er in 2020 41
nieuw, 70 in uitvoering, 13 afgerond en 1 geannuleerd.

Inkoopuitgaven 13,5 miljard euro

In 2020 was het gemeten aandeel restafval bij de rijkslocaties met monitoring op
afvalscheiding 56%, in 2018 was dit 62%.
Zakelijke mobiliteit totaal 172.828 ton CO2-uitstoot
In 2020 is er 1571 Terrajoule gas verbruikt en is er 1460 Terrajoule elektriciteit verbruikt. In totaal ging het om 3031 Terrajoule energieverbruik.
Het civiele wagenpark bestaat
voor 9,3% u
 it zero-emissieauto’s 

Bij 33 ICT-projecten lagen de projectkosten tussen de 0 en 10 miljoen euro. Bij 70
projecten tussen de 10 en 100 miljoen euro. Bij 8 projecten ging het om een bedrag
van meer dan 100 miljoen euro. Bij 14 projecten is geen actuele kostenschatting
opgegeven.
Het aantal ICT-projecten per ministerie varieert van 1 project bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken en 1 bij Algemene Zaken, tot 32 projecten bij het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.
Bij 18 procent van ICT-projecten wordt ingeschat dat de actuele doorlooptijd twee
keer zo lang is dan dat initieel werd verwacht. Bij 37 procent van de projecten is
binnen de initieel geschatte doorlooptijd daadwerkelijk
afgerond.
In 2020 hebben er vanaf maart 3.360.000 videovergaderingen plaatsgevonden.

In 2020 zijn 96,0% van de betalingen binnen de 30 dagen betaald. De ambitie ligt
op 95%.
In 2016 was dit percentage 95,1%.
Het totale aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte (bvo) is 2.722.330.

