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Ambtenaren | Ambtenaren zijn zo belangrijk voor het bestuur van ons land. Ze moeten zich veilig
voelen op de werkvloer. Er mag geen sprake van intimidatie zijn in welke vorm dan ook. De cultuur
van de organisatie is belangrijk en leiderschap aan de top is cruciaal. Ik lees berichten over vloeren
waar je niet in groepen van meer dan vier kan staan en mensen die geen stoel hebben op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat kan natuurlijk niet hier in de Tweede Kamer.
Esprit de Corps | Het werk is zo belangrijk. Wat de rijksdienst, doet, doet ertoe. De problemen als
het mis gaat bespreken we iedere dag. Vooral in de ICT. BRP 2017 100m, digitalisering rechtspraak
(2018, 220m). Esprit de corps is belangrijk. Hoe is het met onze ambtenaren, wil ik aan de minister
vragen? Wat zeggen ze over de projecten waar ze aan werken? Hoe ervaren ze de richting die de
politiek hen geeft? Kan de minister daar de kamer over informeren? Speciale aandacht voor ICT hier.
Mensen | Het gaat natuurlijk om mensen. Ik wil de minister vragen wat haar plannen zijn om werken
bij het Rijk aantrekkelijker te maken. Wat zijn de stappen die nu gezet worden om de uitvoering van
de motie de Vries (2017) – die vroeg om het oplossen van dataveiligheidsproblemen voor december
2017? Speelt de WNT hierbij een rol?
Eens iets anders proberen? | Het beeld is dat het verbeterproces voor ICT-personeel traag verloopt.
Wij hadden het hier vorig jaar ook over met de vorige minister. President Trump heeft in de VS in een
executive cyber security act getekend. Binnen 90 dagen een plan om de ICT veiligheid - incluis het
aantrekken van mensen - te waarborgen. Is het geen idee om een vergelijkbare actie te bekijken ?
AVG | Wij vragen veel van ambtenaren: vaak steeds weer nieuwe dingen. De Rekenkamer stelt dat
de overheid afgeleid is door implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij
haar ICT-projecten. Hoe kijkt de minister hier tegen aan. Wat zijn de effecten?
Inbesteden / vrijwilligers | Ik zei het al onze ambtenaren zijn en blijven de kern van een
goedwerkende overheid. De rijksbeveiligingsdienst is inbesteed. Hoe loopt dat? Komt daar een
evaluatie van, en wanneer? Dan tot slot biedt het werken met deskundige ICT-vrijwilligers bij het Rijk
wellicht kansen. Bij politie gaat het nu gebeuren dankzij de VVD. Kan dit breder?
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