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1 Voorwoord

In dit jaarplan presenteren wij onze auditprogrammering voor 2019 en lichten wij de 
strategische ontwikkelingen voor de ADR in 2019 toe. Als interne auditdienst willen we 
bijdragen aan het beter functioneren van de rijksoverheid door middel van onderzoeken naar 
sturing, beheersing en verantwoording. Onze kernwaarden staan daarbij voorop: onafhankelijk, 
deskundig en betrokken.

Het programma vernieuwing controleaanpak voor de wettelijke taak is vanaf maart 2018 
van start gegaan en bouwt voort op eerder ingezette ontwikkelingen ten aanzien van een 
IT-gedreven controleaanpak en modernisering van het controleproces. Ons doel is om er binnen 
drie jaar voor te zorgen dat wij voldoen aan onze kwaliteitsambitie en met een moderne en 
efficiënte controleaanpak een grotere toegevoegde waarde en handelingsperspectief bieden 
aan onze opdrachtgevers. Hieraan geven wij in 2019 verder invulling door onder meer het 
toepassen van data-analytics bij alle controleteams en het risicogericht oppakken van 
onderzoek naar financieel beheer in multidisciplinair samengestelde teams.

Voor het bepalen van de belangrijkste onderwerpen voor de vraaggestuurde onderzoeken in dit 
jaarplan hebben wij zowel de auditprogrammering 2018 als de risicoanalyse 2019 van de minis-
teries naast elkaar gelegd om daaruit rode draden te halen. Onderwerpen die wij vaak zien 
terugkomen zijn onderhoud, beveiliging en innovatie van ICT, uitvoering van beleid (mede in 
relatie tot de als hoog ervaren regeldruk) en invulling van HRM-beleid (gericht op werving en 
behoud van de benodigde deskundigheid). Wij verwachten in 2019 voor deze onderwerpen 
onderzoeken te gaan uitvoeren.

Dit jaarplan bevat verder twee belangrijke nieuwe elementen. In 2019 gaan wij een kwart van de 
capaciteit voor de variabele vraag inzetten voor onderzoeken bij departementen op basis van 
een rijksbrede risico-afweging. Daardoor kunnen onze medewerkers flexibeler worden 
ingepland, daar waar de toegevoegde waarde voor het Rijk het grootst is. Een tweede nieuw 
element is dat wij aan de hand van het model van de Balanced Score Card een stelsel van 
prestatie-indicatoren presenteren, waarmee wij meten of we onze eigen doelstellingen halen.

In de eerste helft van 2018 is de nieuwe inrichting en werkwijze van de ADR verder door-
ontwikkeld. Er is een strategisch personeelsplan vastgesteld na instemming van de onder-
nemingsraad van de ADR, waarin diverse HR-instrumenten, zoals de vlootschouw, het 
mentor-menteemodel en de interne mobiliteit nader zijn uitgewerkt. Daarnaast zijn de uitkom-
sten van het medewerkersonderzoek actief opgepakt. Een van de punten is het vergroten van 
de doorgroeimogelijkheden. In de zomer van 2018 heeft de ADR de eerste vlootschouw 
gehouden en is er verder geïnvesteerd in resultaat- en ontwikkelgerichte gesprekken met 
medewerkers. Zo kunnen we als ADR in 2019 nog effectiever sturen op kwaliteit en resultaat en 
het faciliteren van de ontwikkeling van medewerkers.

A.J.M. (Adrie) Kerkvliet RE RA
Algemeen directeur Auditdienst Rijk
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2 Departementale en rijksbrede risicoanalyses

2.1 Inleiding

De risicoanalyses van de ministeries spelen een belangrijke rol in de toekenning van auditcapa-
citeit bij vraaggestuurde onderzoeken. Daarom heeft ADR een eerste inventarisatie gehouden van 
departementale en rijksbrede risico’s. De uitkomsten hiervan worden onderstaand beschreven.

2.2 Rode draden departementale auditprogrammering 2018 en risicoanalyses 2019

Voor de auditplanning voor 2019 hebben wij allereerst een analyse uitgevoerd op de audit-
programmering 2018 van de ministeries en onze urenbesteding. Hierbij gaat het om de geplande 
werkzaamheden per ministerie voor 2018 voor wat betreft de vraaggestuurde onderzoeken 
respectievelijk de hieraan bestede uren tot en met oktober 2018. Doel hiervan was na te gaan of 
de opbouw van de onderzoeksprogrammering en -uitvoering over 2018 inzichten biedt die 
relevant zijn voor de toekomstige auditplanning. Uit deze analyse komt het volgende globale 
beeld naar voren:1

• ongeveer een derde van de vraaggestuurde onderzoeken in 2018 betreft financiële onder-
werpen. Het gaat hierbij vooral om het afgeven van vrijwillige controleverklaringen, het 
adviseren over departementale controleprotocollen voor accountants van gesubsidieerde 
instellingen, het uitvoeren van reviews op deze accountants en het verrichten van onderzoeken 
naar kostprijsmodellen en toerekeningsvraagstukken;

• ongeveer een kwart heeft betrekking op informatiebeveiliging en IT. Informatiebeveiliging 
betreft onder meer het uitvoeren van Digid-assessments, het verrichten van onderzoek naar 
de naleving van de Baseline informatiebeveiliging Rijksdienst en de implementatie van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij IT gaat het in het bijzonder om onder-
zoeken naar functionaliteiten, strategie en governance ten aanzien van IT, de inrichting en 
werking van IT-processen en systeemontwikkeling;

• ook ongeveer een kwart richt zich op vraagstukken van organisatie en governance: onder-
zoeken naar interactieve beleidsvorming, ongeschreven regels, samenwerking, ketens en 
risicomanagement;

• kleinere percentages tot slot worden besteed aan onderzoeken op overige terreinen, zoals 
beleid, personeel en huisvesting.

Hiernaast hebben wij de risicoanalyses 2019 van de ministeries – voor zover bij de opstelling van 
dit jaarplan beschikbaar – naast elkaar gelegd en daaruit rode draden gehaald om een beeld te 
krijgen van de belangrijkste departementale en rijksbrede risico’s voor 2019. Wij zien in toene-
mende mate aandacht voor het in beeld brengen van de risico’s bij het realiseren van de beleids-
doelen van het ministerie, naast de meer traditionele risico’s in de bedrijfsvoering. Uit de rode 
draden van de departementale risicoanalyses voor 2019 blijken de volgende drie onderwerpen het 
meest voor te komen:

(1) onderhoud, beveiliging en innovatie ICT;
(2) uitvoering van beleid; en
(3) invulling van HRM-beleid (strategisch capaciteitsmanagement).

1 De genoemde aandelen betreffen een globaal gemiddelde van aantallen onderzoeken enerzijds en daaraan 
bestede uren anderzijds.
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Daarnaast zijn de volgende aandachtsgebieden nog steeds belangrijk:

(4) verminderen regeldruk;
(5) verander- en absorptievermogen; en
(6) functioneren van shared-serviceorganisaties.

Onderstaand worden deze zes onderwerpen kort toegelicht. In de bijlage bij dit jaarplan 
(overzicht geplande werkzaamheden per ministerie) is aangegeven welke onderzoeken de ADR 
op deze terreinen bij de diverse ministeries in 2019 gaat uitvoeren, voor zover op dit moment 
bekend. 

2.2.1 Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
Het veilig en up-to-date houden en het tijdig vervangen van ICT-systemen is bij veel ministeries 
een knelpunt of risico. Het toekomstbestendig maken en houden van systemen en een 
adequate sturing en beheersing bij systeeminnovaties met oog voor informatiebeveiliging, 
privacy en cybersecurity brengen belangrijke vraagstukken met zich mee.

2.2.2 Uitvoering van beleid
Het is niet eenvoudig voor de ministeries om een goede balans te vinden tussen de ambities uit 
het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III en de beschikbare middelen. Dit geeft een risico 
voor de rechtmatigheid van uitgestelde investeringsuitgaven; de extra beschikbaar gestelde 
middelen komen maar moeizaam tot uitputting vanwege bijvoorbeeld aanbestedingsproce-
dures of omdat sprake is van unieke leveranciers. De soms complexe regelgeving draagt hier 
ook aan bij. Tegelijkertijd is er bij burgers, bedrijven en belangenorganisaties een grote behoefte 
aan transparantie van de kant van de overheid als het gaat om beleidsvorming en 
beleidsuitvoering.

2.2.3 Invulling van HRM-beleid (strategisch capaciteitsmanagement)
De ministeries moeten pas zien te houden met de snelle technologische ontwikkelingen en de 
veranderingen in de maatschappij. Daarvoor is deskundigheid nodig die de ministeries op dit 
moment niet altijd in voldoende mate in huis hebben. In combinatie met de heersende krapte 
op de arbeidsmarkt, stelt dit de ministeries voor uitdagingen op het terrein van het werven en 
het behouden van voldoende gekwalificeerd personeel. Hierbij spelen ook risico’s ten aanzien 
van kennismanagement, werkdruk en ziekteverzuim.

2.2.4 Verminderen regeldruk
De ministeries ervaren een hoge beheer- en controledruk, in het bijzonder vanwege gedetail-
leerde (Europese en Nederlandse) wet- en regelgeving. Het beeld is dat te vaak naar het 
instrument van wet- en regelgeving wordt gegrepen. De ADR heeft in 2017 in kaart gebracht op 
welke terreinen er sprake is van uitvoerings- en controlelasten die als onevenredig worden 
ervaren. Een werkgroep van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst 
(ICBR) beziet op dit moment hoe de regeldruk op een aantal belangrijke domeinen concreet kan 
worden teruggedrongen. De ADR zal op verzoek van de SG-commissie ADR per ministerie een 
korte opsomming maken van moeilijk uitvoerbare regels bij dat betrokken departement.

2.2.5 Verander- en absorptievermogen
Het streven naar een wendbare en flexibele overheid vraagt het nodige van het verander- en 
absorptievermogen van de ministeries en hun medewerkers. Hierbij gaat om zowel om cultuur 
en gedrag als om governance-vraagstukken. Door veranderingen in maatschappelijke opgaven 
wijzigen de structuren waarin beleids- en uitvoeringsprocessen – steeds meer in de vorm van 
ketens – zijn ingericht.

2.2.6 Functioneren van shared-serviceorganisaties
Binnen het Rijk zijn veel uitvoeringstaken centraal belegd bij shared-serviceorganisaties (SSO’s). 
Er is veel discussie over het functioneren van deze SSO’s. Dit gaat bijvoorbeeld over het al dan 
niet naleven van gemaakte afspraken, het kwaliteitsniveau en de wijze van informatie-uitwis-
seling tussen de uitvoerende organisatie en de afnemende ministeries.
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3 Afspraken met de ministeries

3.1 Inleiding

Het totaal aantal geplande onderzoeksuren van de ADR voor het kalenderjaar 2019 is 
weer gegeven in tabel 1.

Tabel 1: Totaaloverzicht verdeling capaciteit ADR over vraagcategorieën

Categorie Uren 2019 Percentage 2019 Uren 2018 Percentage 2018

Vaste vraag 383.500 58% 383.500 59%

Variabele vraag 213.700 33% 204.900 31%

Vraag Europese Unie 56.800 9% 64.700 10%

Totaal 654.000 100% 653.100 100%

De variabele vraag planden wij tot op heden voor elk ministerie afzonderlijk. Vanaf dit jaarplan 
zetten wij een meerjarig groeipad in voor een ‘box variabele vraag’. In deze box wordt een deel 
van de uren variabele vraag ondergebracht, die op basis van een rijksbrede risico-afweging 
wordt ingezet voor onderzoeken bij de ministeries. Dit wordt hierna verder toegelicht in 
paragraaf 3.2. Daarnaast blijft elk ministerie beschikken over een eigen departementaal 
urencontingent voor de variabele vraag. Voor de onderzoeken ten behoeve van de Europese 
Unie blijft de situatie onveranderd en blijven er departementale urencontingenten bestaan.
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Figuur 1: Verdeling uren over vraagcategorieën en ministeries



13    |    Jaarplan Auditdienst Rijk 2019

3.2 Invoering van de ‘box variabele vraag’

Bij de bespreking van het jaarplan ADR 2018 heeft het SG-overleg de ADR verzocht om vanaf 
2019 de uren voor de variabele vraag meer in te zetten op basis van een rijksbrede risico-
afweging. Op die wijze kan de variabele auditcapaciteit flexibel worden ingezet, daar waar de 
toegevoegde waarde het grootst is. Daarmee wordt het oude allocatiemodel voor vraagge-
stuurde onderzoeken verlaten, dat is gebaseerd op de historische overdracht van formatie en 
budgetten door de diverse ministeries bij hun toetreding tot de ADR.

Om gevolg te geven aan dit verzoek van het SG-overleg heeft de ADR een voorstel opgesteld 
dat op 19 september 2018 is besproken met de SG-commissie ADR. Op 3 oktober 2018 is dit aan 
de orde gekomen in het SG-overleg en op 11 oktober 2018 heeft de algemeen directeur dit 
voorstel toegelicht in het IOFEZ.

Kern van de nieuwe werkwijze is dat vanaf dit jaarplan een deel van de beschikbare variabele 
uren beschikbaar wordt gesteld via een ‘box variabele vraag’. Deze box bevat uren die nog niet 
zijn toebedeeld aan een specifiek departement, omdat de capaciteit daarvan wordt ingezet op 
basis van rijksbrede afwegingen. Daarbij gaat het wel om departementale auditbehoeften, dus 
niet om rijksbrede audits (daarvoor blijft er een afzonderlijk ICBR-urenbudget bestaan). Er is 
sprake van een meerjarig groeimodel, waarbij elk jaar in overleg met het SG-overleg (via de 
SG-commissie ADR) wordt bezien of de uren voor de box variabele vraag verder kunnen worden 
uitgebreid. Op deze manier kunnen we ervaring opdoen met de nieuwe systematiek en zien we 
wat de effecten daarvan zijn op de omvang en aard van de auditvraag.

In dit jaarplan is de omvang van de box variabele vraag voor 2019 bepaald op 52.100 uur. Dit is 
aan de ene kant een substantiële inzet (ongeveer 25% van het totaal aantal beschikbare uren 
voor de variabele vraag), maar anderzijds geen te grote sprong ineens. Om ruimte te houden 
voor audits naar nieuwe risico’s en onverwachte incidenten is deze capaciteit niet al in dit 
jaarplan ingevuld per departement, maar wordt de besteding daarvan gedurende het jaar 2019 
bepaald. Hiervoor is gekozen omdat op het moment van de totstandkoming van dit jaarplan 
niet alle auditbehoeften al specifiek en in detail bekend zijn.

Het vermogen van de ADR om flexibel om te gaan met de verdeling van de capaciteit hangt ook 
samen met voldoende deskundig personeel, dat snel inzetbaar is op andere ministeries of voor 
andere audits dan men gewoon is. De ADR heeft zich hierop voorbereid door het vergroten van 
de flexibele centrale sectorgroepen op de verschillende auditvakgebieden en door het instellen 
van accounts waarbij teams voor twee of drie ministeries zijn samengevoegd. Op dit moment 
zou een grotere omvang van de box variabele vraag dan 25% van het totaal aantal beschikbare 
uren voor de variabele vraag ook voor de ADR mogelijk een te grote stap zijn.

In de navolgende afbeelding zijn de onderscheiden vraagcategorieën en de rolverdeling voor de 
besluitvorming over de allocatie daarvan weergegeven.
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Figuur 2: Overzicht vraagcategorieën ADR

Elk ministerie kan in de loop van het jaar een beroep doen op de capaciteit die beschikbaar is in 
de box variabele vraag. Het ministerie richt zijn verzoeken op dit terrein aan de betrokken 
accountdirecteur van de ADR.

Het SG-overleg is de eigenaar van de uren in de box variabele vraag en besluit over de allocatie 
daarvan. Het SG-overleg heeft hiertoe vooraf criteria vastgesteld (zie hierna) en laat de toepassing 
daarvan – mede om praktische redenen – over aan de ADR. De ADR doet dit – zonder afbreuk te 
doen aan de eindverantwoordelijkheid van het SG-overleg – vanuit zijn meerjarige kennis van de 
individuele ministeries en de rijksdienst als geheel. Indien zich gedurende het jaar nieuwe auditbe-
hoeften bij een ministerie voordoen, beziet de ADR aan de hand van deze criteria of de verzoeken 
gehonoreerd kunnen worden vanuit de uren in de box variabele vraag. De ADR zal in het voortgangs-
bericht en in het jaarverslag rapporteren over de besteding van de uren in de box variabele vraag.

Bij het beoordelen van auditbehoeften is allereerst de vraag aan de orde of andere maatregelen 
mogelijk zijn dan onderzoek door de ADR. Deze vraag is drieledig:

(a) is een audit het meest passende instrument c.q. levert een audit de meeste toegevoegde 
waarde om het probleem aan te pakken;

(b) is de ADR de meest voor de hand liggende partij om deze audit uit voeren?;
(c) beschikt de ADR over voldoende deskundig personeel voor het uitvoeren van de gevraagde 
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Aan de hand van de volgende vier criteria maakt de ADR vervolgens de afweging aan welke 
auditbehoeften van de ministeries prioriteit wordt gegeven:

1. urgentie en politiek-bestuurlijk belang van (de resultaten van) het onderzoek. Hiervan is 
bijvoorbeeld sprake als het gaat om een onderzoek dat de minister aan de Kamer heeft 
toegezegd (zeker als dat spoed heeft) of om een onderwerp dat veel aandacht krijgt in de 
pers en de samenleving. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn de vraag of de integriteit en 
de betrouwbaarheid van de overheid in het geding is, op welk hiërarchisch niveau om het 
onderzoek wordt verzocht of het financiële belang van het aan de orde zijnde vraagstuk;

2. relatie van het onderzoek met kernprocessen die van direct belang zijn voor c.q. impact 
hebben op de samenleving. Een onderzoek dat betrekking heeft op (de continuïteit van) de 
taakuitvoering voor burgers en bedrijven scoort hoger dan een onderzoek dat gericht is op 
een interne aangelegenheid van een ministerie;

3. aansluiting van de auditvraag op de beleids- en organisatiedoelstellingen van het ministerie 
en de uitkomsten van de departementale risicoanalyse. Ook onderzoeken die bijdragen aan het 
oplossen van door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden of ernstige 
bevindingen van de ADR behoren tot deze categorie Hierbij kan gedacht worden aan 
onderwerpen die een belangrijk aandachtspunt vormen (zoals op dit moment informatie-
beveiliging en de implementatie van Algemene Verordening Gegevensbescherming);

4. bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de rijksoverheid door onderzoek op 
het terrein van sturing, beheersing en verantwoording. Een aspect hierbij is de reikwijdte van 
de auditvraag. De reikwijdte wordt groter naarmate het onderzoek meer partijen binnen een 
ministerie raakt: één afgezonderd departementsonderdeel, een geheel directoraat-generaal 
of beleidsveld, of de taken van het ministerie als totaal. Ook weegt hierin de vraag mee of 
het gaat om een onderwerp dat meerdere ministeries raakt of om een onderzoek dat leidt 
tot het in beeld brengen van goede voorbeelden die interdepartementaal kunnen worden 
uitgewisseld.

Naast de box variabele vraag ter grootte van 52.100 uur blijven er departementale urencontin-
genten per ministerie alsmede een urenbudget voor ICBR-onderzoeken bestaan. Onderzoeken 
die verband houden met rijksbrede risico’s worden vanuit het ICBR-urenbudget uitgevoerd en 
niet vanuit de box variabele vraag. De omvang van de departementale urenbudgetten en het 
ICBR-urenbudget blijkt uit tabel 2.

Tabel 2: Overzicht uren beschikbaar voor de variabele vraag

Eigen uren-
contingent
2018

Naar Box 
variabele vraag 
2019

Eigen uren-
contingent
2019

Algemene Zaken 500 - 500

Buitenlandse Zaken, inclusief Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

7.200 - 7.200

Justitie en Veiligheid, inclusief Rechtsbescherming 14.400 2.100 12.300

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8.900 - 8.900

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inclusief Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media

22.600 5.600 17.000

Financiën 32.200 8.000 24.200

Defensie 60.200 15.000 45.200

Infrastructuur en Waterstaat 6.700 - 6.700

Economische Zaken en Klimaat 7.600 1.100 6.500

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 7.600 1.100 6.500

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 5.400 - 5.400

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inclusief Medische Zorg 12.600 1.800 10.800

Onderzoeken ICBR 10.400 - 10.400

Onderzoeken rijksbrede prioriteiten 8.600 8.600 -

Extra uren beschikbaar voor variabele vraag in 2019 t.o.v. 2018 - 8.800 -

Totaal 204.900 52.100 161.600
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Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• uit urencontingenten die kleiner zijn dan 10.000 uur worden geen uren afgezonderd ten 
behoeve van de box variabele vraag;

• uit urencontingenten tussen 10.000 uur en 20.000 uur wordt 15% van de uren vrijgemaakt 
voor de box variabele vraag;

• uit urencontingenten boven 20.000 uur wordt 25% van de uren vrijgemaakt voor de box 
variabele vraag;

• uit het urenbudget voor ICBR-onderzoeken worden geen uren vrijgemaakt voor de box 
variabele vraag, omdat deze uren al op basis van rijksbrede risicoafwegingen worden ingezet; 

• het urenbudget voor onderzoeken op basis van rijksbrede prioriteiten (in 2017 ingevoerd) 
gaat in zijn geheel over naar de box variabele vraag;

• het urencontingent van EZK/LNV van 15.200 uur in 2018 wordt voortaan uitgesplitst in twee 
afzonderlijke budgetten voor beide ministeries van elk 50%.

3.3 Vaste vraag

Met ingang van het jaarplan ADR 2014 heeft de ADR een werkwijze ingevoerd waarbij voor de 
‘vaste vraag’ de planning en sturing ADR-breed wordt opgepakt. De ‘box vaste vraag’ betreft 
jaarlijks terugkerende werkzaamheden van de ADR (vast capaciteitsbeslag), waarop maar beperkt 
invloed kan worden uitgeoefend door de opdrachtgevende ministeries. De producten die onder 
de box vaste vraag vallen, worden door de ADR uitgevoerd binnen de uren die daarvoor voor alle 
ministeries in totaliteit zijn geraamd (één gezamenlijk urenbudget). Voor 2019 bedraagt dit 
urenbudget (net als over 2018) 383.500 uur. Er worden voor de vaste vraag in dit jaarplan dus geen 
urenaantallen per ministerie genoemd. In de bijlage bij dit jaarplan worden wel limitatief de 
producten opgesomd die wij per ministerie vanuit de uren in de box vaste vraag leveren.

Zoals uit figuur 3 blijkt, omvat de box vaste vraag allereerst de producten uit de wettelijke taak: de 
ADR-rapporten bij de jaarverslagen van de ministeries en de begrotingsfondsen, alsmede depar-
tementale interim- en deelrapporten en management letters. Daarnaast maken een aantal 
producten die jaarlijks terugkeren deel uit van de box vaste vraag. Dit betreft onder meer controle-
verklaringen bij de jaarrekeningen van agentschappen, de jaarlijkse single review met betrekking 
tot specifieke uitkeringen aan medeoverheden en de accountantsrapporten bij rapportages over 
grote projecten die door de Tweede Kamer onder de Regeling grote projecten zijn aangewezen. 
Voorts vallen onder de box vaste vraag de door wet- en regelgeving voorgeschreven rapporten 
over onderzoeken naar informatiebeveiliging, privacybescherming en dergelijke. 

Figuur 3: Producten in de box vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

auditrapporten bij de jaarverslagen, als bedoeld in de Comptabiliteitswet 2016

departementale interim- en deelrapporten en management letters

controleverklaring bij de jaarverantwoording van de Belastingdienst

controleverklaring bij de jaarverantwoording van het Openbaar Ministerie

controleverklaringen en rapporten van bevindingen bij de jaarrekeningen van agentschappen e.d.

door wet- en regelgeving voorgeschreven rapporten over informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

accountantsrapporten bij rapportages over grote projecten die door de Tweede Kamer onder de Regeling grote 
projecten zijn aangewezen

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

rapportage over de uitkomsten van de single review met betrekking tot specifieke uitkeringen aan medeoverheden

rapportage over de naleving van de Wet normering topinkomens

overkoepelende rapportage informatiebeveiliging

rapportages grote ICT-projecten (departementale rapportages aan BZK en overkoepelende rapportage aan de 
Tweede Kamer)
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Naast de in figuur 3 genoemde producten brengen wij vanuit de uren in de box vaste vraag de 
volgende rijksbrede notities uit voor het SG-overleg:
 
• in het voorjaar een rijksbrede samenvatting van de hoofdlijnen van de auditrapporten bij de 

jaarverslagen;
• in het najaar een tussentijds rijksbreed beeld.

3.4 Vraag Europese Unie

De ADR voert in opdracht van de ministers van EZK, LNV, SZW, JenV, OCW, IenW, VWS en BZK 
werkzaamheden uit voor de Europese Commissie. Deze werkzaamheden zijn nodig om als 
lidstaat Nederland invulling te geven aan de voorschriften uit de Europese regelgeving. Het gaat 
hierbij om de taken die de ADR heeft als:

• auditautoriteit voor het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, inclusief 
Interreg), het ESF (Europees Sociaal Fonds), het EFMZV (Europees Fonds voor Maritieme 
Zaken en Visserij), het EFMB (Fonds voor Europese hulp aan de Meest Behoeftigen), het 
AMIF/ISF (Asiel- en Migratiefonds/Fonds voor Interne Veiligheid) en het EGF (Europees 
Globaliseringsfonds);

• certificerende instantie voor het ELGF (Europees Landbouwgarantiefonds) en het ELFPO 
(Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling); 

• organisatie die controlerende activiteiten verricht ten aanzien van de programma’s Erasmus+ 
(Jeugd en Onderwijs), Urbact en Solidariteitskorps.

De overkoepelende rapporten die het product zijn van deze werkzaamheden van de ADR 
worden toegezonden aan de Europese Commissie. De cijfers voor de EU-vraag komen voor 2019 
uit op 56.800 uur, waarvan 47.000 uur tegen betaling (offertegefinancierd) en 9.800 uur zonder 
vergoeding (budgetgefinancierd). De uren die per ministerie nodig zijn voor het uitvoeren van 
de EU-taken van de ADR in 2019 zijn weergegeven in tabel 3 (de details staan in de bijlage bij dit 
jaarplan).

Tabel 3: Aantal uren vraag Europese Unie per ministerie

Ministerie Uren Waarvan op 
offertebasis

Algemene Zaken 0 0

Buitenlandse Zaken, inclusief Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 0 0

Justitie en Veiligheid, inclusief Rechtsbescherming 3.000 3.000

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 200 0

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inclusief Basis- en Voortgezet Onderwijs en 
Media

1.100 0

Financiën 0 0

Defensie 0 0

Infrastructuur en Waterstaat 1.000 0

Economische Zaken en Klimaat 21.000 20.800

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 18.600 11.300

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11.100 11.100

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inclusief Medische Zorg 800 800

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 56.800 47.000
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4 Balanced Score Card en prestatie-indicatoren ADR 2019

4.1 Inleiding

De SG-commissie ADR heeft verzocht om een set van prestatie-indicatoren te ontwikkelen, dat 
meer omvat dan alleen de aantallen uitgebrachte rapporten, gegevens over de urenallocatie en 
de financiële realisatiecijfers, zoals die tot op heden in de stukken van de jaarplancyclus van de 
ADR zijn opgenomen. De ADR heeft dit uitgewerkt zoals onderstaand wordt beschreven.

4.2 Balanced Score Card ADR

Bij de reorganisatie per 1 juli 2017 heeft de ADR zijn missie, visie en kernwaarden herijkt en zijn 
daarop gebaseerde strategische doelstellingen geformuleerd. De ADR wil transparant zijn over 
de realisatie van deze doelstellingen. Om hier compact en overzichtelijk inzicht in te geven is de 
‘Balanced Score Card ADR’ ontwikkeld. Dit is een instrument om de strategische doelstellingen 
zoveel mogelijk te vertalen in meetbare grootheden en daar verantwoording over af te leggen. 

De Balanced Score Card ADR is opgebouwd vanuit dit sturingsmodel en met inachtneming van 
de geformuleerde kernwaarden: onafhankelijk, deskundig en betrokken. De prioriteiten zijn 
vertaald naar een beperkt aantal kritieke succesfactoren per doelstelling. Dit zijn beïnvloedbare 
factoren die bepalend zijn voor het halen van de doelstellingen. De resultaten op deze kritieke 
succesfactoren worden gemeten door middel van prestatie-indicatoren. 

De ADR stuurt op de volgende vijf strategische doelstellingen:

• Opdrachtgeverstevredenheid: service in nabijheid en het leveren van toegevoegde waarde door – 
rekening houdend met de eis van onafhankelijkheid en de andere voorschriften van de 
beroepsorganisaties - aan te sluiten bij de wensen van de opdrachtgevers en door het bieden 
van handelingsperspectief.

• Professionele kwaliteit: professionele (vaktechnische) kwaliteit in het auditproces en 
zorgvuldige inzet van auditcapaciteit waarbij sprake is van zakelijkheid en transparantie door 
de medewerkers en het management.

• Flexibiliteit: flexibele inzet van medewerkers zodat zij op basis van hun talenten, kennis, 
deskundigheid en ervaring worden ingezet op de juiste opdrachten.

• Gemotiveerd personeel: medewerkers gaan met plezier naar hun werk en worden ondersteund 
in het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de professionele 
dienstverlening.

• Bedrijfsvoering op orde: doelmatig inzetten van de middelen en eerlijk en betrouwbaar 
optreden van de ADR en zijn medewerkers.
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De Balanced Score Card voor de ADR, inclusief de vertaling naar kritieke succesfactoren, ziet er 
als volgt uit:

Figuur 4: Balanced Score Card ADR

• Toegevoegde waarde
• Betrokkenheid

Opdrachtgevers-
tevredenheid

Auditdienst Rijk

• Vaktechnische kwaliteit
• Ona�ankelijkheid

Professionele 
kwaliteit

• E�ciency
• Integriteit

Bedrijfsvoering
op orde

• Werkplezier
• Adequate faciliteiten

Gemotiveerd 
personeel

• Deskundigheid
• Interne mobiliteit

Flexibiliteit

4.3 Kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren ADR 2019

In tabel 4 wordt bovenstaand model van de Balanced Score Card ADR uitgewerkt via de vijf 
strategische doelstellingen naar de meetbaarheid van resultaten op de kritieke succesfactoren 
door middel van prestatie-indicatoren. Deze prestatie-indicatoren moeten ons in staat stellen 
om de voortgang te meten en te monitoren of we op koers liggen met de realisatie van onze 
doelstellingen. De prestatie-indicatoren zijn in meetbare termen geformuleerd en geven een 
streefwaarde waartegen het resultaat kan worden afgezet. Deze vormen daarmee een 
instrument voor analyse en zullen zo nodig aanleiding geven tot bijsturing en nadere acties. 
Naast deze prestatie-indicatoren, legt de ADR binnen het ministerie van Financiën verant-
woording af over aanvullende interne prestatie-indicatoren op het terrein van de bedrijfs-
voering, zoals over de omvang van de externe inhuur, de gerealiseerde betaaltermijnen en het 
in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ADR stuurt op tijd, 
geld en kwaliteit. Per opdracht wordt geëvalueerd of het onderzoek op zo doelmatig mogelijke 
wijze is uitgevoerd.
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Tabel 4: Kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren ADR met streefwaarden 2019

Doelstelling 1: Opdrachtgeverstevredenheid

Kritieke succesfactoren Prestatie-indicatoren

1. Toegevoegde waarde: 
bruikbaarheid aanbevelingen voor 
de opdrachtgevers

2. Betrokkenheid: service in 
nabijheid en kennis van het 
ministerie

1a. Waardering eindproduct: de waardering van de opdrachtgever bedraagt over het hele jaar gemiddeld 
ten minste een 7 op een schaal van 10, vast te stellen door middel van een eenvoudige, nog te 
ontwikkelen enquête-tool 

1b. Tijdige levering: 80% van de onderzoeken wordt binnen de afgesproken deadline opgeleverd
1c. Opvolging aanbevelingen: meetinstrument in de loop van 2019 nog te ontwikkelen

2a. Bezetting op ministeries: nog uit te werken: percentage medewerkers werkzaam binnen een account (op locatie ministerie)
2b. Ervaren betrokkenheid: de waardering van de opdrachtgever op dit punt wordt gemeten via een 

eenvoudige, nog te ontwikkelen enquête-tool en bedraagt gemiddeld ten minste een 7 op een schaal van 10

Doelstelling 2: Professionele kwaliteit

Kritieke succesfactoren Prestatie-indicatoren

3. Onafhankelijkheid: medewerkers 
hebben vol doende afstand tot het 
onderzoeks object en voldoen aan 
de vak tech nische normen inzake 
langdurige betrokken heid

4. Vaktechnische kwaliteit: producten 
voldoen aan de gestelde kwaliteits-
eisen vanuit de verschillende 
beroeps organisaties van auditors

3a. Getekende bevestigingen van de persoonlijke onafhankelijkheid: percentage tijdig door medewerkers 
getekende bevestigingen van de persoonlijke onafhankelijkheid bedraagt ten minste 95%2

3b. Langdurige betrokkenheid: ten hoogste 5% van de eindverantwoordelijke accountants is na een 
onafgebroken periode van 7 jaar nog werkzaam voor hetzelfde onderzoeksobject 

4a. Kwaliteitsbeoordeling extern (KOA): in de externe kwaliteitstoets door KOA scoort ten minste 80% van 
de beoordeelde onderzoeken voldoende

4b. Kwaliteitsbeoordeling intern (IKT): in de interne kwaliteitstoets (IKT) scoort ten minste 80% van de 
beoordeelde onderzoeken voldoende

Doelstelling 3: Flexibiliteit

Kritieke succesfactoren Prestatie-indicatoren

5. Deskundigheid:  
de ADR-medewerkers  
zijn deskundig op hun vakgebied 
daardoor breed inzetbaar

6. Interne mobiliteit:  
de ADR hanteert een model voor 
interne mobiliteit

5a. In beroepsregister ingeschreven medewerkers: het percentage ingeschreven medewerkers in de 
registers van de beroepsorganisaties van auditors (RA/AA’s, RO’s en RE’s) en dragers van andere 
audittitels (CIA, CISSP, CISA etc.) bedraagt ten minste 60% van het totale personeelsbestand van de ADR

5b. Voldoen aan PE-verplichtingen: het percentage medewerkers dat voldoet aan de jaarlijkse 
PE-verplichtingen vanuit hun beroepsorganisatie bedraagt ten minste 95%3

6a. Interne mobiliteit: over een periode van vijf jaar is per jaar gemiddeld tussen 10% en 20% van het totaal 
aantal medewerkers van de accounts van werkterrein veranderd

6b. Instroom nieuwe medewerkers: jaarlijks worden ten minste 10 trainees bij de ADR aangesteld en bedraagt 
het instroompercentage van nieuwe medewerkers ca. 5% van het personeelsbestand van de ADR

Doelstelling 4: Gemotiveerd personeel

Kritieke succesfactoren Prestatie-indicatoren

7. Adequate faciliteiten: er wordt 
voorzien in een opleidingsaanbod 
dat de medewerkers in staat stelt 
hun professionele kwaliteiten en 
persoonlijke vaardigheden te onder-
houden en verder te ontwikkelen

8. Werkplezier: medewerkers 
ervaren uitdaging en voldoening 
bij de uitvoering van hun taken, 
waarbij er onder meer aandacht is 
voor werkdruk

7a. Opleidingsuren per medewerker: het gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker bedraagt ten 
minste 40 uur per jaar

7b. Opleidingskosten: de ADR besteedt jaarlijks ten minste 2% van de personele uitgaven aan 
opleidingen voor de medewerkers (inclusief opleidingen uit hoofde van PE-verplichtingen)

8a. Ziekteverzuim: als gevolg van gericht beleid daalt het ziekteverzuim percentage komend jaar naar een 
maximum van 4%; in de volgende jaren daalt het percentage jaarlijks verder tot het niveau van de 
‘Verbaannorm’ (2,6%)

8b. Medewerkerstevredenheid: uit het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek (dat zich mede richt op 
werkdruk) en eventuele tussentijdse metingen blijkt een algehele tevredenheid over het werk en de 
organisatie van ten minste een 7 op een schaal van 10

Doelstelling 5: Bedrijfsvoering op orde

Kritieke succesfactoren Prestatie-indicatoren

9. Efficiency: we gaan zuinig om met 
de middelen en voldoen aan de 
gestelde productivi teits norm

10. Integriteit: de ADR- mede werkers 
zijn van onbesproken gedrag

9a. Productiviteit per auditor: gemiddeld voldoet de ADR aan een productiviteitsnorm van ten minste 
70% per auditor

9b. Budgetuitkomst: de budgetsturing van de ADR is erop gericht om aan het einde van het jaar geen 
tekort te hebben

10. Integriteitsschendingen: de ADR-medewerkers voldoen aan de eisen op het gebied van integer 
handelen; het aantal integriteitsschendingen per jaar is nihil

2 Er is gekozen voor een percentage van 95 in plaats van 100, omdat altijd sprake zal zijn van een zekere natuurlijke 
frictie (vertrokken medewerkers, ziekte, afwezigheid, et cetera).

3 Ook hier is, net als bij indicator 3a, rekening gehouden met een natuurlijke frictie van 5%.
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5 Ontwikkelingen binnen de ADR

5.1 Organisatieontwikkeling

In 2018 hebben de nieuwe inrichting en werkwijze van de ADR vorm gekregen. Om dit te 
communiceren met medewerkers en onze belangrijkste stakeholders is een ‘praatplaat’ 
gebruikt die is weergegeven in figuur 5. Hierop is aangegeven op welke wijze wij de juiste 
opdrachten tot uitvoering willen brengen, met de inzet van de juiste mensen en leidend tot 
rapporten met de juiste boodschappen. Aan de linkerzijde van de praatplaat staat de vraagzijde 
centraal via de opdrachten, aan de rechterzijde de aanbodzijde met de kennis en kunde van 
onze medewerkers als belangrijkste kapitaal.

Een nog af te ronden actie uit de ontwikkelagenda is de inrichting van de stafdienst Bestuurs-
ondersteuning & Vaktechniek (B&V). De werkzaamheden van de verschillende domeinen 
binnen B&V hebben duidelijk te onderscheiden kenmerken met daarbij behorende functie-
eisen. Een deel van de dienstverlening vindt plaats door het kerndepartement van Financiën. 
Gemeenschappelijk doel is te zorgen voor optimale ondersteuning van de organisatie: op 
vaktechnisch gebied, maar ook in de strategische advisering van het directieteam en voor de 
uitvoering van bedrijfsvoeringstaken. Vaak liggen deze activiteiten in elkaars verlengde, bijvoor-
beeld waar het gaat om het opstellen van stukken voor de jaarplancyclus. Door de voorgestelde 
inrichting wordt de samenwerking bevorderd, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstver-
lening. De afronding van de vorming van de stafdienst is voorzien in het eerste kwartaal van 
2019.

5.2 Personeels- en opleidingsplan

In de eerste helft van 2018 is de nieuwe inrichting en werkwijze van de ADR verder dooront-
wikkeld. Er is een strategisch personeelsplan vastgesteld na instemming van de onderne-
mingsraad van de ADR, waarin diverse HR-instrumenten, zoals de vlootschouw, het 
mentor-menteemodel en de interne mobiliteit nader zijn uitgewerkt. Daarnaast zijn de 
uitkomsten van het medewerkersonderzoek actief opgepakt. Binnen de hele organisatie zijn de 
uitkomsten toegelicht en is van gedachten gewisseld met medewerkers om de tevredenheid te 
vergroten. Ook zijn ADR-brede acties geformuleerd, waarvan er een aantal reeds onderdeel 
waren van het verandertraject. Een van de punten is het vergroten van de doorgroeimogelijk-
heden. In de zomer van 2018 heeft de ADR de eerste vlootschouw gehouden en is er verder 
geïnvesteerd in resultaat- en ontwikkelgerichte gesprekken met medewerkers. Zo kunnen we 
als ADR in 2019 nog effectiever sturen op kwaliteit en resultaat en het faciliteren van de ontwik-
keling van medewerkers. Dat uit zich ook in een geactualiseerd opleidingsplan waarmee 
medewerkers ondersteund worden om zich verder te ontwikkelen.
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Figuur 5: Praatplaat organisatieontwikkeling ADR
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5.3 Interne ADR-projecten

De ADR kent interne projecten, die dienen ter versterking en ontwikkeling van het primaire 
proces van de ADR. Een selectie van de interne projecten 2019 wordt onderstaand toegelicht.

5.3.1 Werken aan de kwaliteitsambitie
In 2018 heeft de ADR invulling gegeven aan de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen van de 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en een kwaliteitsambitie vastgelegd in het 
Handboek Auditing Rijksoverheid (HARo). Via het in 2018 gestarte programma Kwaliteitsverbe-
tering ADR werken wij in 2019 verder aan de realisatie van deze kwaliteitsambitie. Daarbij zal 
het bevorderen van een kwaliteitsgerichte cultuur binnen de ADR een belangrijke activiteit 
vormen. Daartoe worden onder andere diverse trainingen georganiseerd voor projectleiders 
van audits. Ook zal in 2019 een interne kennistoets worden gehouden om de kennis van het 
HARo bij onze medewerkers die bij audits en onderzoeken betrokken zijn te meten en te 
verhogen. Daarnaast zal in 2019 verder worden gegaan met het bevorderen van een goede 
dossiervorming: voorbeelddossiers en dossiercoaches moeten een bijdrage leveren aan het 
verhogen van de kwaliteit van de dossiers.

5.3.2 Vernieuwing controleaanpak wettelijke taak
Het programma Vernieuwing controleaanpak wettelijke taak is in maart 2018 van start gegaan 
en bouwt voort op de eerder ingezette ontwikkelingen ten aanzien van een IT-gedreven contro-
leaanpak en modernisering van het controleproces. Ons doel is om binnen drie jaar te zorgen 
dat wij voldoen aan onze kwaliteitsambitie en met een moderne en efficiënte controleaanpak 
een grotere toegevoegde waarde en handelingsperspectief bieden aan onze opdrachtgevers.

Hieraan geven wij in 2019 verder invulling langs de volgende vier lijnen:

1. opstellen van ‘agile’ controleplanning voor alle controleteams;
2. risicogericht oppakken van onderzoek financieel beheer in multidisciplinair samengestelde 

teams;
3. toepassen van data-analytics bij alle controleteams;
4. integreren van oorzakenanalyse in de reguliere controleaanpak.

5.3.3 Data-analytics, informatiebeveiliging en cybersecurity
Het analytics-team van de ADR bestaat nu bijna twee jaar. Het afgelopen jaar is hard gewerkt 
aan het uitdragen van de beschikbare audit analytics aan de controleteams, het verder 
ontsluiten van Oracle EBS-omgevingen en het borgen en (door)ontwikkelen van bestaande 
analytics. De nadruk komt steeds meer te liggen op het praktisch ondersteunen van de 
controle teams van de ADR en het verder toepassen van data-science-technieken en open-data-
bronnen. Daarnaast zien wij een toenemende vraag vanuit de ministeries om hen te helpen bij 
het datagedreven monitoren van bedrijfsprocessen. De nadruk ligt hierbij op het overdragen 
van onze kennis en ervaring en reeds ontwikkelde analytics.

Er komt binnen de ADR een kernteam op het gebeid van SAP, dat in samenwerking met de 
IT-auditors uit de accounts de SAP-audits zal uitvoeren. Dit kernteam gaat best practices 
ontwikkelen voor de beoordeling van application controls, waarbij de producten en diensten 
van data-analytics maximaal worden ingezet. De ambitie is vanaf 2019 de SAP-onderzoeken 
centraal te plannen, zodat de specialistische SAP-kennis efficiënt kan worden ingezet en inhuur 
tot een minimum kan worden beperkt. Ook audits ten aanzien van Oracle EBS zullen wij op een 
generieke en efficiënte wijze gaan uitvoeren met een interne groep experts. 

De ambitie van de ADR ten aanzien van cybersecurity is dat wij veel gevraagde specialistische 
kennis over cybersecurity actief aan IT-auditors binnen de ADR willen overdragen. Ook willen 
wij het algemene kennis- en vaardighedenniveau van alle IT-auditors binnen ADR consolideren 
en uitbouwen. Dit doen wij door het organiseren van opleidingen en het maken van werkpro-
gramma’s. Een belangrijk speerpunt is het ADR ‘smart center’ (‘lab’). We maken het lab toegan-
kelijker en breiden de faciliteiten uit om de uitvoering van werkzaamheden beter te 
ondersteunen, onder meer door het geven van hands-on-trainingen over cybersecurity.
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5.3.4 Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming
De ADR wordt vaak gevraagd om opdrachtgevers inzicht te bieden in de beheersing van risico’s 
rond de bescherming van persoonsgegevens en de verantwoording daarover. Om onze rol op 
dit terrein goed invulling te kunnen geven, werken wij aan de ontwikkeling van instrumenten 
die onze auditors ondersteunen in de uitvoering van privacy gerelateerde onderzoeken. Daarbij 
gaat het ook om activiteiten die zijn gericht op het opbouwen en het delen van kennis, zodat wij 
een volwaardige sparringpartner kunnen zijn voor opdrachtgevers op strategisch en tactisch 
niveau op het gebied van de beheersing van privacyrisico’s.

5.3.5 Programma risicomanagement
Steeds meer ministeries en uitvoerende diensten werken actief aan de (door)ontwikkeling van 
hun risicomanagement als onderdeel van sturing en interne beheersing. We merken een 
groeiende vraag naar implementatieadvies over passend risicomanagement en het begeleiden 
van risicosessies op strategisch niveau. Het programma risicomanagement zetten wij in om aan 
deze vraag te kunnen voldoen. Wij gaan door met het rijksbrede, maandelijkse ‘leerwerkatelier 
risicomanagement’, het beschikbaar maken van praktische kennis en ervaring en met trainingen 
en workshops op verzoek.

De ‘tone at the top’ is een kritieke succesfactor en daarom gaan we investeren in opleiding en 
‘training on the job’ om meer advies en begeleiding te kunnen geven, ook op strategisch niveau. 
Een volgende stap is uitbreiding van het aantal facilitators binnen het Rijk die risicosessies 
kunnen begeleiden. Hierover gaan wij met de ministeries in gesprek.

5.3.6 Kennis delen in de vorm van een kennistour
Een belangrijk onderdeel van ons werk is het delen van kennis met onze stakeholders. In 2018 
hebben we voor het eerst een ‘kennistour’ georganiseerd. De goede voorbeelden die wij binnen 
en buiten de overheid tegenkomen rond bepaalde thema’s, delen we met een ‘kennistour’ op 
een meer interactieve wijze met onze opdrachtgevers en relevante spelers binnen het Rijk. Deze 
eerste sessie is positief geëvalueerd. Een concept waar we in 2019 mee verder gaan.

5.4 Openbaarmaking rapporten

In nauw overleg met de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene 
Zaken, die de website www.rijksoverheid.nl beheert, zijn door deze dienst in het najaar 2018 
maatregelen genomen om de vindbaarheid van door de ADR uitgebrachte rapporten die door 
de ministeries zijn gepubliceerd te vergroten.

Deze maatregelen bestaan uit:

• het overzichtelijk vermelden van de ADR rapporten per ministerie op de pagina ‘Rapporten 
Auditdienst Rijk’;

• het plaatsen van eigen producten van de ADR, zoals jaarplan, voortgangsbericht, transpa-
rantie- en jaarverslag, notitie hoofdlijnen auditrapporten bij de jaarverslagen en de notitie 
tussentijds rijksbreed beeld op de eigen pagina ‘Auditdienst Rijk’;

• het koppelen van rapporten van de ADR die aan de Tweede Kamer worden aangeboden aan 
de desbetreffende departementale pagina van uitgebrachte ADR-rapporten op de website 
www.rijksoverheid.nl, wanneer het betrokken ministerie daartoe een verzoek doet aan DPC;

• het bij elkaar plaatsen van de brieven van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer 
over de halfjaarlijsten van door de ADR uitgebrachte rapporten per ministerie waardoor deze 
beter zijn terug te vinden. 
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5.5 Informatiemanagement en ICT

In 2018 is een eerste start gemaakt met de evaluatie van de specifieke applicaties die de ADR 
gebruikt. De applicatie Disco voor process mining is geëvalueerd en hierbij zijn ook de alterna-
tieve mogelijkheden verkend. Doelstelling voor 2019 is om de rest van de specifieke ADR-appli-
caties ook te evalueren en in kaart te brengen welke ondersteuning deze informatievoorziening 
voor de ADR biedt en wat nodig is voor de komende jaren. Vervolgens moeten we hierin een 
aantal keuzes maken omdat een aantal licentie- en onderhoudscontracten van deze specifieke 
applicaties eind 2019 en in 2020 aflopen.

5.6 Communicatie

De communicatiemedewerkers van de ADR spelen een actieve adviserende rol bij publicaties 
van rapporten in het kader van de openbaarmaking van ADR-rapporten. Omdat het onder-
scheid tussen interne en externe communicatie steeds meer vervaagt, is het belangrijk dat wij 
onze medewerkers ondersteunen in hun rol als ambassadeur van de ADR. Daarom betrekken en 
informeren we de medewerkers goed over de ontwikkelingen binnen de ADR en gaan daar 
periodiek over met elkaar in gesprek. Naast een digitale weekupdate aan alle medewerkers 
vindt er periodiek op alle locaties een ‘keek op de week’ plaats. Daarnaast worden er geregeld 
bijeenkomsten georganiseerd voor de medewerkers in het kader van kennisdeling (broodje 
kennis, summercourse) en onderlinge binding (summergames, kerstborrel).

Tot slot zullen we in samenwerking met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst de 
arbeidsmarktcommunicatie intensiever vormgeven om daarmee de zichtbaarheid van de ADR 
en de kans op werving van nieuwe medewerkers te vergroten.
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6 Formatie en budget ADR

De ADR heeft in 2019 een formatieve ruimte van 653 fte (waarvan 36 gedetacheerde militairen) 
inclusief 40 fte voor leer- en stageplekken. De samenstelling van het uitgavenbudget van de 
ADR voor 2019 is weergegeven in tabel 5.

Tabel 5: Uitgavenbudget ADR 2019 (bedragen in miljoenen €)

Uitgaven Begroting 
2019

loonkosten regulier personeel 58,9

kosten personele exploitatie (opleiding etc.) 3,1

inhuur externen 2,9

Totaal personele uitgaven ADR 2019 64,9

uitgaven ICT 1,1

overige materiële uitgaven 0,6

Totaal materiële uitgaven ADR 2019 1,7

Totaal uitgavenbudget ADR 2019 66,6

Over loon- en prijspeil 2018 en 2019 vinden nog gesprekken plaats. Als gevolg van deze 
gesprekken zou het bedrag loonkosten regulier personeel mogelijk kunnen worden aangepast.

De ADR dient volgens de begroting in 2019 € 7,2 miljoen aan opbrengsten te genereren. 
Daartoe zijn inmiddels de volgende bedragen ingeboekt.

Tabel 6: Geraamde ontvangsten ADR 2019 (bedragen in miljoenen €)

Ontvangsten Begroting 
2019

opdrachten op factuurbasis ten behoeve van de Europese Unie 4,6

doorbelasting aan ministerie van Financiën (buitenlandactiviteiten en controleverklaring AFM) 0,5

doorbelasting aan ministerie van EZK 0,1

doorbelasting aan ministerie van JenV (controleverklaring IND) 0,1

mogelijke impact verhoging tarieven ten opzichte van 2018 0,2

indicatie voor mogelijke incidentele ontvangsten 0,4

Totaal te realiseren ontvangsten ADR 2019 5,9
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Bijlage Overzicht geplande werkzaamheden per ministerie

In deze bijlage presenteren wij de planning van onze werkzaamheden in 2019 op basis van onze 
inventarisatie van de auditbehoeften per ministerie. Per ministerie vermelden wij daarbij de 
belangrijkste aandachtsgebieden en onderwerpen op het terrein waarvan wij in 2019 voor de 
variabele vraag capaciteit inzetten vanuit de departementale urencontingenten. Hiernaast is 
voor alle ministeries gezamenlijk 52.100 uur beschikbaar vanuit de box variabele vraag. Zoals 
aangegeven in hoofdstuk 3 van dit jaarplan, is deze ruimte op dit moment nog niet ingevuld. 
Dit zal gedurende het jaar plaatsvinden, zodat rekening kan worden gehouden met nieuwe 
risico’s en onverwachte incidenten.

Voor de variabele vraag vanuit de departementale urencontingenten en voor de vraag Europese 
Unie worden per ministerie de geplande uren vermeld. Voor de box vaste vraag worden 
uitsluitend de producten gespecificeerd. Deze producten worden voor alle ministeries 
gezamenlijk gerealiseerd uit de uren die in totaal beschikbaar zijn binnen de box vaste vraag. 
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ALGEMENE ZAKEN 

Variabele vraag

uren

Onvoorzien
Stelpost; reservering van uren om in te kunnen spelen op onvoorziene risico’s of knelpunten 
op het gebied van onder meer bedrijfsvoering, governance, IT en/of informatievoorziening.

500

Totaal aantal uren variabele vraag 500

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Algemene Zaken

Auditrapport jaarverslag begrotingshoofdstuk I

Interim-rapport ministerie van Algemene Zaken

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 0
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BUITENLANDSE ZAKEN, INCLUSIEF BUITENLANDSE HANDEL 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
Dagelijks wordt BZ geconfronteerd met cyberdreiging en concrete aanvallen. Het beschermen 
van gevoelige informatie en persoonsgegevens is van cruciaal belang. Er wordt gewerkt aan 
bewustwording en aan een beter inzicht in de informatiehuishouding en risicogebieden. 
Gezien het wereldwijde karakter van de organisatie (postennetwerk) vergt dit een stevige 
sturing en beheersing. De ADR wordt ingeschakeld bij risicoanalyse, monitoring en quality 
assurance.

1.500

Uitvoering van beleid
Met name op het terrein van ontwikkelingssamenwerking doet men veel aan het zichtbaar 
maken van de prestaties en effecten van beleidsinstrumenten. Onder de vlag van het 
‘resultaatgericht werken’ zijn en worden belangrijke stappen gemaakt. De toenemende 
beschikbaarheid van (open) data en de verdergaande digitalisering opent nieuwe 
mogelijkheden. De ADR vervult in deze trajecten een advies- en klankbordrol.

1.500

Invulling van HRM-beleid (strategisch capaciteitsmanagement)
Met de beleidsintensiveringen in het regeerakkoord wordt een groter beroep gedaan op 
deskundig en beschikbaar personeel. In toenemende mate wordt de ADR gevraagd om 
aspecten van strategisch capaciteitsmanagement mee te nemen. Het gaat dan zowel om de 
kwalitatieve als de kwantitatieve kant. BZ ontwikkelt de nodige instrumenten om nu en in de 
toekomst te voorzien in de personele capaciteit nodig voor de strategische beleidsdoelen van 
het departement.

900

Verminderen regeldruk
Met de overgang naar SAP en de lopende centralisatie worden ook de bijbehorende 
werkprocessen doorgelicht en gestroomlijnd. Zowel bij de centralisatie als het 
doorontwikkelen van het toezichtsmodel is de ADR betrokken.

900

Verander- en absorptievermogen
Bij de diverse transitietrajecten van BZ wordt aandacht besteed aan cultuur en gedrag. Denk 
aan het verhogen van awareness rond informatiebeveiliging en privacy. In toenemende mate 
wordt de ADR ingezet bij onderzaak naar grondoorzaken van hardnekkige problemen, ook in 
het financieel beheer.

1.100

Functioneren van shared-serviceorganisaties
Als opdrachtgever besteedt BZ processen uit: uitvoering beleidsinstrumenten, consulaire 
dienstverlening, huisvesting, ondersteuning bedrijfsvoering. Als opdrachtnemer verleent BZ 
via 3W ook aan de andere ministeries diensten. Dat levert vraagstukken op rond 
verantwoordelijkheden en sturing in relatie met sso’s. Met onze onderzoeken dragen wij bij 
aan de professionalisering van de leverancier-afnemerrelatie.

800

Reviews
Ter ondersteuning van BZ voeren wij reviews uit voor de budgethouders en beoordelen wij 
VN-rapportages.

500

Totaal aantal uren variabele vraag 7.200

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken, inclusief BHOS

Interim-rapport ministerie van Buitenlandse Zaken en BHOS

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 0
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JUSTITIE EN VEILIGHEID, INCLUSIEF RECHTSBESCHERMING 

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
Voor de sturing, monitoring en beheersing van de prestaties die door de verschillende 
onderdelen van JenV worden geleverd is het van essentieel belang dat randvoorwaarden op 
het gebied van de (vitale) ICT op orde zijn. Naast aspecten als informatiebeveiliging en privacy 
is het van belang dat de datakwaliteit op orde is (denk aan managementinformatie). In 2019 
zal de ADR de informatiehuishouding en de informatie beveiliging van het ministerie 
ondersteunen door op bovengenoemde aspecten onderzoek uit te voeren.

6.000

Invulling van HRM-beleid (strategisch capaciteitsmanagement)
Het ministerie van JenV heeft verschillende grote uitvoeringsorganisaties. Het personeels-
bestand van het ministerie is daardoor relatief groot ten opzichte van andere delen van de 
rijksoverheid. Het departement staat voor de uitdaging een goed werkgever te blijven en 
effectieve control uit te oefenen op het HRM-beleid. De ADR zal in 2019 op dit terrein 
onderzoek verrichten.

1.500

Verander- en absorptievermogen
Binnen JenV voltrekken zich (onder meer) onder de paraplu van het programma ‘JenV 
verandert’ grootschalige verandertrajecten. De ADR zal deze veranderingen ondersteunen 
door onderzoek alsook door (ondersteuning bij) het inventariseren en duiden van risico’s bij 
deze veranderingen.

3.000

Incidenten en lerend vermogen
JenV is van oudsher een departement dat geregeld in het nieuws komt naar aanleiding van 
incidenten. Hierbij kan het noodzakelijk zijn onderzoek te verrichten. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld een reconstructie uitvoeren om achterliggende feiten in kaart te brengen en de 
organisatie in staat te stellen om van het incident te leren. De ADR reserveert in 2019 ruimte 
om dergelijk onderzoek uit te voeren.

1.800

Totaal aantal uren variabele vraag 12.300

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Justitie en Veiligheid

Controleverklaring bij de jaarverantwoording van het Openbaar Ministerie

Interim- en deelrapporten en management letters

Controleverklaringen agentschappen DJI, IND en NFI

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

AMIF/ISF 3.000

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 3.000
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BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
Een beschikbare en betrouwbare ICT is een voorwaarde voor het functioneren van de 
rijksoverheid, zowel intern als in de contacten met burgers en bedrijven. Ook in 2019 zal de 
ADR de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de (vitale) ICT voorzieningen onderzoeken. 
Onderdeel daarvan is de mate waarin een departement de informatiebeveiliging en privacy op 
orde heeft. Ook richten we ons op (geautomatiseerde) koppelvlakken in processen die in 
ketens uitgevoerd worden.

5.000

Invulling van HRM-beleid (strategisch capaciteitsmanagement)
Als gevolg van een krappe arbeidsmarkt blijkt het lastig om schaarse expertise (denk aan 
inkoop, financieel en ICT) te binden en te behouden. Een vraagstuk dat het afgelopen jaar 
steeds pregnanter is geworden en ook het ministerie van BZK raakt. In 2019 hebben we 
ruimte gereserveerd voor een onderzoek op dit terrein.

500

Verminderen regeldruk
Er zijn verschillende wetten die medeoverheden en zelfstandige bestuursorganen geacht 
worden uit te voeren en waarop de minister van BZK moet toezien. Bij het efficiënt uitoefenen 
daarvan zijn een toereikende inrichting van de governance alsook de beschikbaarheid van 
veilige informatiesystemen van belang. Ook dient telkens de vraag gesteld te worden wat er 
met de regelgeving beoogd is en in hoeverre administratieve lasten kunnen worden beperkt. 
Dat geldt overigens ook voor de (controle)last voor interne processen binnen het ministerie.

1.000

Verander- en absorptievermogen
Afgelopen jaar was een turbulent jaar voor het departement. Door de overkomst van taken en 
mensen vanuit IenW en EZK alsook door de inhoudelijke accenten die het regeerakkoord van 
het kabinet Rutte III met zich mee bracht heeft BZK de hoofdstructuur van het departement 
aangepast. Daarnaast is de inrichting en organisatie van de staf- en ondersteuningsfuncties 
heroverwogen. De ADR reserveert in 2019 ruimte om op deze terreinen nader onderzoek te 
doen.

1.000

Business cases
Wij zien een toenemende vraag naar onze expertise bij de beoordeling en validatie van 
business cases. Niet alleen naar de financiële cijfers en indicatoren maar vooral ook naar de 
onderliggende parameters, uitgangspunten, kengetallen en aannames. Een validatie door de 
ADR helpt bestuurders in het besluitvormingsproces.

1.400

Totaal aantal uren variabele vraag 8.900

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Auditrapporten jaarverslagen begrotingshoofdstukken IIA, IIB en IV

Auditrapporten jaarverslagen Gemeentefonds, Provinciefonds en BES-fonds

Interim- en deelrapporten en management letters

Controleverklaringen agentschappen RVB, SSC-ICT, LOGIUS en DHC

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Urbact 200

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 200
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ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, INCLUSIEF BASIS- 
EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
Uitvoeren van diverse onderzoeken in kader van informatiebeveiliging, zoals DigiD-
assesments en onderzoeken naar ICT-infrastructuur, verwerking van gegevens en 
datamigraties.

6.000

Uitvoering van beleid
Uitvoeren van onderzoeken die een relatie hebben met beleidsontwikkelingen en scenario-
ontwikkeling op diverse beleidsthema’s.

2.000

Verander- en absorptievermogen
Evalueren van verandertrajecten, implementatietrajecten en werking van lerend organiseren.

5.000

Functioneren van shared-serviceorganisaties
Het uitvoeren van onderzoeken in relatie tot sturing en samenwerking met SSO’s, IUC-Noord 
en ODC-Noord.

3.000

Maatschappelijke actualiteiten
Op verzoek verrichten van nader onderzoek naar aanleiding van actuele gebeurtenissen in 
het veld.

1.000

Totaal aantal uren variabele vraag 17.000

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Interim- en deelrapporten en management letters, inclusief rapportages aan directies over reviews van externe 
accountants als uitvoering locatietoezicht

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Erasmus+, Onderwijs 1.100

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 1.100
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FINANCIËN EN NATIONALE SCHULD 

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
In 2019 zal de ADR de inrichting van de (vitale) ICT-voorzieningen toetsen aan standaarden. 
Dit betreft in het bijzonder de standaarden die betrekking hebben op de AVG en de BIR. Ook 
zal de ADR in 2019 onderzoeken uitvoeren die samenhangen met de herinrichting van de ICT 
bij het Agentschap.

7.500

Uitvoering van beleid
Vanaf 2019 zal de Belastingdienst in een nieuwe opzet rapporteren aan de Tweede Kamer 
over onder andere uitvoering, toezicht en beheerst vernieuwen op het terrein van personeel, 
ICT en sturing en beheersing. De ADR zal in 2019 deze rapportages onderzoeken.

6.200

Invulling van HRM-beleid (strategisch capaciteitsmanagement)
Het is lastig om voldoende deskundig personeel aan te trekken. In toenemende mate wordt 
de ADR gevraagd om aspecten van strategisch capaciteitsmanagement mee te nemen. Het 
gaat dan zowel om de kwalitatieve als de kwantitatieve kant. 

1.500

Verander- en absorptievermogen
De Belastingdienst heeft ook in 2019 te maken met belangrijke verandertrajecten, waaronder 
beheerst vernieuwen. De ADR voert hiervoor ook in 2019 meerdere onderzoeken uit. 

7.500

Internationale activiteiten 
De ADR verleent technische assistentie aan (potentiële) EU kandidaat-lidstaten en aan 
Nederlandse kiesgroeplanden bij het IMF, de Wereldbank en de EBRD. Verder ontvangt de 
ADR buitenlandse delegaties in het kader van kennisoverdracht.

1.500

Totaal aantal uren variabele vraag 24.200

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Financiën

Auditrapport Nationale Schuld

Controleverklaring bij de jaarverantwoording van de Belastingdienst

Rapport van feitelijke bevindingen over het onderzoek naar het Financieel Jaarverslag van het Rijk en naar de 
centrale administratie van de schatkist van het Rijk

Interim- en deelrapporten en management letters

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 0
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DEFENSIE 

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
Onderzoeken op het terrein van vernieuwing IT-infrastructuur (GRIT), specifieke aspecten van 
de IT-infrastructuur (informatiebeveiliging, AVG).

5.500

Uitvoering van beleid
Onderzoeken die voortvloeien uit het toprisico bedrijfsvoering op orde/in control. In deze 
categorie vallen ook onderzoeken die bijdragen aan de inzetbaarheids- en 
gereedheidsdoelstellingen.

6.900

Invulling van HRM-beleid (strategisch capaciteitsmanagement)
Onderzoeken die voortvloeien uit het toprisico personele vulling. Onderzoeken die bijdragen 
aan de verander- en behouddoelen en die opzet, bestaan en werking toetsen van de getroffen 
maatregelen in het kader van personele vulling.

5.300

Verander- en absorptievermogen
Onderzoeken die voortvloeien uit het toprisico wendbaarheid en slagvaardigheid. Onderzoeken 
die opzet, bestaan en werking toetsen van de getroffen maatregelen in het kader van 
wendbaarheid en slagvaardigheid.

5.000

Overige vraaggestuurde onderzoeken
Vraaggestuurde onderzoeken op verzoek van Defensie-onderdelen of op verzoek van derden 
(EATC, CCOE, C2COE, Stichting Burger P-fonds).

2.500

Contractaudits
Prijsonderzoeken bij potentiële leveranciers van militaire goederen.

20.000

Totaal aantal uren variabele vraag 45.200

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Defensie

Interim- en deelrapporten en management letters

Rapportage groot project Verwerving F-35

Assurancerapport bij de financiële jaarverantwoording F-35

Rapportage groot project Vervangende onderzeebootcapaciteit

Rapportage bij halfjaarrapportage IT

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 0
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INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
IenW kent zowel voor de (grote) projecten als de bedrijfsvoering een sterke afhankelijkheid 
van IT. De ADR verricht audits naar zowel de kwaliteit van IT-beheer als de sturing en 
beheersing ervan.

2.100

Uitvoering van beleid
Het samenspel tussen beleid en uitvoering, ketens, ZBO’s en SSO’s, bij IenW speelt het 
allemaal. Het departement realiseert immers beleid in interactie met de omgeving. Dit leidt 
tot een scala aan bestuurlijke en toezichtsarrangementen. Steeds meer wordt de 
maatschappelijke opgave voorop gesteld, het zgn. opgavegericht werken.

2.100

Invulling van HRM-beleid (strategisch capaciteitsmanagement)
De beleidsintensiveringen op het gebied van IenW doen een groot beroep op de expertise van 
het ambtelijk apparaat. Kwalitatieve en kwantitatieve bezetting vergen meer aandacht wil het 
lukken om beleidsambities te behalen.

1.000

Verminderen regeldruk
Terugkerende knelpunten in het financiële beheer kunnen te maken hebben met de inrichting 
van processen, draagvlak en rolvastheid. Waar nodig doen wij op verzoek oorzaakanalyses om 
tot verbetering te komen. Daarnaast voeren we op verzoek van het departement reviews en 
controles uit bij externe partijen.

500

Verander- en absorptievermogen
Sturingsconcepten en strategie zijn bij IenW in beweging. Er wordt gewerkt aan de Koers 
2020. Ter verbetering van het functioneren van de keten beleid-financiële functie loopt een 
verbeterprogramma. Bij veel van deze trajecten wordt de ADR ingeschakeld.

1.000

Totaal aantal uren variabele vraag 6.700

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Auditrapporten jaarverslagen Infrastructuurfonds en Deltafonds

Interim-rapport ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Controleverklaringen agentschappen RWS, ILT en KNMI

Accountantsrapporten bij rapportages over de grote projecten HSL-Zuid, Hoogwaterbeschermingsprogramma 2, 
European Rail Traffic Management System en Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Interreg V B/C 1.000

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 1.000
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ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT 

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
In 2019 zal de ADR de inrichting van de (vitale) ICT-voorzieningen toetsen aan standaarden. 
Dit betreft in het bijzonder de standaarden die betrekking hebben op de AVG en de BIR. Ook 
zal de ADR in 2019 onderzoeken uitvoeren in relatie tot de cloud-omgeving en bij de interne 
ICT-dienstverlener van EZK. Cybercrime is voor EZK ook in 2019 een belangrijk thema. 

3.000

Invulling van HRM-beleid (strategisch capaciteitsmanagement)
Het is lastig om voldoende deskundig personeel aan te trekken. In toenemende mate wordt 
de ADR gevraagd om aspecten van strategisch capaciteitsmanagement mee te nemen. Het 
gaat dan zowel om de kwalitatieve als de kwantitatieve kant. 

500

Verander- en absorptievermogen
EZK, en in het bijzonder RVO, heeft in 2019 te maken met belangrijke verandertrajecten en 
het doorvoeren van verbeterplannen. De voortgang van de verandertrajecten en de 
implementatie van verbeterplannen zullen door de ADR in 2019 desgevraagd worden 
onderzocht. 

1.500

Functioneren van shared-servicesorganisaties
EZK maakt gebruik van de diensten van SSO’s, marktpartijen en interne 
uitvoeringsorganisaties. De ADR zal in 2019 onderzoek uitvoeren naar het toezicht op 
marktpartijen en de aansturing van c.q. regie op SSO’s en interne uitvoeringsorganisaties. 

1.000

Reviews op externe accountants bij subsidie- en ZBO-verantwoordingen
Op verzoek van de directie FEZ voeren wij jaarlijks ca. 8 reviews uit op controleverklaringen 
van externe accountants die bij ZBO’s of subsidieverantwoordingen zijn afgegeven. Deze 
reviews worden uitgevoerd in het kader van het beleid ter voorkoming van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van subsidies.

500

Totaal aantal uren variabele vraag 6.500

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Interim-rapport ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Controleverklaring agentschap RVO

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

EFRO 15.600

Interreg V A 5.400

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 21.000
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LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
In 2019 zal de ADR de inrichting van de (vitale) ICT-voorzieningen toetsen aan standaarden. 
Dit betreft in het bijzonder de standaarden die betrekking hebben op de AVG en de BIR. 
Ook zal de ADR in 2019 onderzoeken uitvoeren bij de ICT-dienstverlener van LNV. 

1.500

Invulling van HRM-beleid (strategisch capaciteitsmanagement)
Het is lastig om voldoende deskundig personeel aan te trekken. In toenemende mate wordt 
de ADR gevraagd om aspecten van strategisch capaciteitsmanagement mee te nemen. 
Het gaat dan zowel om de kwalitatieve als de kwantitatieve kant.

500

Verander- en absorptievermogen
LNV,en in het bijzonder NVWA, heeft in 2019 te maken met belangrijke verandertrajecten en 
het doorvoeren van verbeterplannen. De voortgang van de verandertrajecten en de 
implementatie van verbeterplannen zullen door de ADR in 2019 desgevraagd worden 
onderzocht. 

2.500

Functioneren van shared-serviceorganisaties
LNV maakt onder andere gebruik van de diensten van interne uitvoeringsorganisaties. De ADR 
zal in 2019 desgevraagd onderzoek uitvoeren naar de aansturing van c.q. regie op interne (ICT-)
uitvoeringsorganisaties. 

1.500

Reviews op externe accountants bij subsidie- en ZBO-verantwoordingen
Op verzoek van de directie FEZ voeren wij jaarlijks ca. 8 reviews uit op controleverklaringen  
van externe accountants die bij ZBO’s of subsidieverantwoordingen zijn afgegeven. Deze 
reviews worden uitgevoerd in het kader van het beleid ter voorkoming van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van subsidies.

500

Totaal aantal uren variabele vraag 6.500

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Auditrapport jaarverslag Diergezondheidsfonds

Interim-rapport ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Controleverklaring agentschap NVWA

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

ELGF 6.200

ELFPO 7.900

EFMZV 4.400

Nationale verklaring 100

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 18.600
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SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
Diverse onderzoeken uitvoeren in het kader van informatiebeveiliging.

400

Uitvoering van beleid
Op verzoek uitvoeren van analyses en advisering over (zeer) specialistische financiële vraag-
stukken, onder meer ten behoeve van ISZW en beleidsdirecties, en uitvoeren van reviews 
(UWV, SVB).

2.000

Verander- en absorptievermogen
Onderzoeken verrrichten in verband met veranderprocessen zoals bij de ISZW en 
kinderopvang.

1.500

Functioneren van shared-serviceorganisaties
Onderzoeken uitvoeren naar de governance en (interne) sturing van dienstverlendende 
organisaties zoals FDC en RSO.

1.500

Totaal aantal uren variabele vraag 5.400

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Interim- en deelrapporten en management letters

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

ESF 10.200

EFMB 500

EGF 400

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 11.100
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VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,  
INCLUSIEF MEDISCHE ZORG

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
Diverse onderzoeken uitvoeren in het kader van informatiebeveiliging zoals DigiD-
assesments en beoordelen van investeringsvraagstukken.

1.800

Uitvoering van beleid
Het op verzoek uitvoeren van analyses en advisering over (zeer) specialistische financiële 
vraagstukken ten behoeve beleidsdirecties en ondersteunde directies.

2.000

Verminderen regeldruk
Onderzoek naar verminderen van regeldruk vanuit het departement.

500

Verander- en absorptievermogen
Onderzoeken naar ‘Leren met de praktijk’, samenwerkingsvraagstukken en werking van 
toezicht, zoals in het kader van subsidieverlening.

5.000

Functioneren van shared-serviceorganisaties
Onderzoeken uitvoeren naar de governance en (interne) sturing van dienstverlenende 
organisaties.

1.500

Totaal aantal uren variabele vraag 10.800

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Auditrapport jaarverslag ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Interim- en deelrapporten en management letters

Controleverklaringen agentschappen RIVM en ACBG

Rapporten informatiebeveiliging, privacybescherming e.d.

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Erasmus+, Jeugd 600

Solidariteitskorps 200

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 800
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ONDERZOEKEN OP INTERDEPARTMENTAAL VERZOEK (ICBR) 

Variabele vraag

uren

Onderhoud, beveiliging en innovatie ICT
Een beschikbare en betrouwbare ICT is een voorwaarde voor het functioneren van de 
rijksoverheid, zowel intern als in de contacten met burgers en bedrijven. Ook in 2019 zal de 
ADR de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de (vitale) ICT-voorzieningen onderzoeken. 
Deze voorzieningen omvatten ook de generieke en rijksbrede ICT-voorzieningen zoals 
basisregistraties en geconsolideerde datacenters. Een belangrijk onderdeel hiervan is de mate 
waarin de informatiebeveiliging op orde is alsook de informatiehuishouding als geheel.

6.000

Functioneren van shared-serviceorganisaties
De bedrijfsvoering binnen het Rijk wordt steeds meer gecentraliseerd uitgevoerd door SSO’s 
van het Rijk. Om dit succesvol te kunnen (blijven) doen is een voorwaarde dat de afnemers 
kunnen vertrouwen op een gegarandeerde en stabiele kwaliteit van de dienstverlening. Voor 
de sturing door ministeries op de generieke bedrijfsvoering is zicht op de kwaliteit, kosten en 
doelmatigheidsprikkels noodzakelijk alsook verantwoording door de SSO’s over het gevoerde 
financieel en IT-beheer. De ADR zal ook in 2019 onderzoeken uitvoeren op dit terrein.

2.500

Governance
De ADR wordt steeds vaker gevraagd om inventariserend onderzoek te doen naar de 
organisatie, sturing en verantwoordelijkheden op verschillende deelterreinen (denk aan 
inrichting financiële functie en Security Operating Centers). Door het rijksbreed in kaart 
brengen van bestaande structuren en de ervaringen daarmee kunnen best practices worden 
onderkend. Deze helpen bij (toekomstige) inrichtingsvraagstukken.

1.900

Totaal aantal uren variabele vraag 10.400

Vaste vraag

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage SISA

Rapportage WNT

Overkoepelende rijksbrede rapportage informatiebeveiliging

Overkoepelende rijksbrede rapportage grote ICT-projecten (aan de Tweede Kamer)

Vraag Europese Unie

uren

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 0
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