
1    |    Jaarplan Auditdienst Rijk 2018

Jaarplan 
Auditdienst Rijk 

2018

Algemene Zaken | Buitenlandse Zaken | Justitie en 
Veiligheid | Binnenlandse Zaken en Koninkrij  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Financiën 
Defensie | Infrastructuur en Waterstaat | Economische 

Zaken en Klimaat | Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid |  
Volksgezondheid, Wel  
en Sport | Algemene  
Zaken | Buitenlandse Z 
Justitie en Veiligheid |  
Binnenlandse Zaken e  

Koninkrijksrelaties | Onderwijs, Cultuur en W 
Financiën | Defensie | Infrastructuur en Waterstaat 
Economische Zaken en Klimaat | Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit | Sociale Zaken en Werkg 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Algemen 
Zaken | Buitenlandse Zaken | Justitie en Veiligheid 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |  



2    |    Jaarplan Auditdienst Rijk 2018

 Jaarplan Auditdienst Rijk 2018

7 februari 2018

Kenmerk: 2018-0000023032

Bijlagen
Overzicht geplande werkzaamheden per ministerie

Inlichtingen 
Auditdienst Rijk
Korte Voorhout 7
2511 CW ’s Gravenhage



3    |    Jaarplan Auditdienst Rijk 2018



4    |    Jaarplan Auditdienst Rijk 2018

Inhoud

1 Voorwoord 5

2 Rijksbrede risicoanalyse en jaarplanthema’s  7
2.1 Inleiding 7
2.2 Rijksbrede thema’s 8
2.2.1 ICT/cyber 8
2.2.2 Regeldruk 9
2.2.3 Verander- en absorptievermogen 10

3 Afspraken met de ministeries 13
3.1 Inleiding 13
3.2 Vaste vraag 15
3.3 Variabele vraag 16
3.3.1 Algemeen 16
3.3.2 Uren in te zetten op basis van rijksbrede prioriteiten 17
3.4 Vraag Europese Unie 19

4 Functioneren van de ADR 21
4.1 Ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie 21
4.1.1 Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsambitie 21
4.1.2 Prestatie-indicatoren 21
4.1.3 Informatiemanagement en IT 22
4.1.4 HRM-, opleidings- en mobiliteitsbeleid 22
4.1.5 Communicatie 22
4.2 Formatie en budget 23

BIJLAGE: OVERZICHT GEPLANDE WERKZAAMHEDEN PER MINISTERIE 25



5    |    Jaarplan Auditdienst Rijk 2018



6    |    Jaarplan Auditdienst Rijk 2018

1 Voorwoord

De ADR streeft naar een onderzoeksplanning die is gebaseerd op departementale en rijksbrede 
risicoanalyses. Mede op basis van de rijksbrede risicoanalyse van de Interdepartmentale 
Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) hebben wij onze jaarplanthema’s voor 2018 
bepaald. Daarbij hebben wij ons ook laten leiden door de impactanalyse die wij hebben verricht 
op het nieuwe regeerakkoord. Tot slot hebben wij bij de keuze van onze jaarplanthema’s 
rekening gehouden met de uitkomsten van ons onderzoek naar onevenredig hoge beheer- en 
controlelasten.

De aldus geïnventariseerde risico’s voor 2018 hebben wij geclusterd naar de volgende drie 
jaarplanthema’s: ICT/cyber, regeldruk en verander- en absorptievermogen. Deze thema’s zijn 
voor de ADR in 2018 richtinggevend voor de prioriteitstelling van de onderzoeken die wij  
departementaal en rijksbreed uitvoeren. De thema’s weerspiegelen een dwarsdoorsnede van  
de onderzoeken die wij bij de verschillende ministeries uitvoeren. Wij willen door het bundelen 
van de verkregen kennis meerwaarde leveren voor de rijksdienst als geheel. 

In het regeerakkoord staat een stevige ambitie rondom digitalisering van het Rijk. Het kabinet 
wil op dit punt een ambitieuze, brede agenda voor het openbaar bestuur opstellen waarbij de 
digitale dienstverlening van de overheid verder wordt verbeterd. Uit onze onderzoeken en 
risicoanalyses blijkt de noodzaak voor blijvende aandacht voor informatiebeveiliging. Daarbij 
zijn bewustwording, naleving en verantwoording belangrijke onderwerpen. Met onze onder-
zoeken op het terrein van ICT/cyber willen wij hieraan onze bijdrage leveren.

Begin 2017 is de ADR gevraagd om aan te geven op welke terreinen volgens de onderzoekers 
van de ADR sprake is van onevenredig hoge beheer- of controlelasten op de departementen,  
in het bijzonder in relatie tot gedetailleerde wet- en regelgeving. De ADR heeft daarover een 
notitie aan het SG-overleg uitgebracht. De ADR kan de departementen in 2018 bij de opstelling 
van nieuwe wet- en regelgeving aan de voorkant adviseren over een goede balans tussen 
beleidsmatige afwegingen enerzijds en efficiency en effectiviteit in uitvoering en controle 
anderzijds. Dit geldt in het bijzonder voor de uitwerking van nieuwe beleidsvoornemens van  
het kabinet.

Het streven naar een wendbare en flexibele overheid vraagt van de ministeries dat zij zich 
voortdurend aanpassen. Wij willen de departementen daarbij ondersteunen door het doen van 
onderzoek op het terrein van verander- en absorptievermogen, in het bijzonder in verband met 
de overheveling van beleidsterreinen en de departementale herverkaveling naar aanleiding van 
het regeerakkoord Rutte III. De noodzaak te veranderen geldt ook voor ons als ADR zelf. Wij 
willen werken aan de juiste opdrachten, met de juiste mensen, leidend tot de juiste boodschap 
met handelingsperspectief voor de opdrachtgevers. Dit staat centraal in de doorontwikkeling 
van de ADR. Op die manier willen wij bijdragen aan een lerende overheid, die elke dag weer het 
beste wil bereiken. Dit is een mooie uitdaging voor ons, waar wij met trots in 2018 invulling aan 
gaan geven.

A.J.M. Kerkvliet RE RA
Plv. algemeen directeur Auditdienst Rijk
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2 Rijksbrede risicoanalyse en jaarplanthema’s 

2.1 Inleiding

De ADR streeft naar een risicogeoriënteerde onderzoeksplanning, dat wil zeggen dat de  
departementale onderzoeksplanning en onze jaarplanthema’s zijn gebaseerd op respectievelijk 
departementale en rijksbrede risicoanalyses. Een volwassen risicomanagement is de basis voor 
gedragen risicoanalyses. Meerdere departementen zijn bezig met het integreren van risico-
management in hun sturingsproces. We verwachten daarom dat de relatie tussen risicoanalyse 
en onderzoeksplanning het komende jaar verder zal verstevigen.

Risicomanagement werkt vooral goed als doelen en strategie helder zijn, de inzet van mensen en 
middelen hierop is afgestemd en er een cultuur is van openheid, vertrouwen en samenwerking. 
Juist organisaties die hierin nog kunnen groeien, hebben baat bij expliciet risicomanagement. 
Dit is een veranderproces en een kwestie van maat- en mensenwerk. De ADR gaat in 2018 
daarom door met het ondersteunen van de departementen bij de ontwikkeling en toepassing 
van risicomanagement door kennis en kunde te verzamelen en te verspreiden. 

In 2017 heeft de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) met onder-
steuning van de ADR een rijksbrede risicoanalyse gemaakt. Uitgangspunt voor de ICBR zijn de 
drie doelen die het SG-overleg eerder heeft genoemd in de brief aan de informateur: (1) een 
wendbare en innovatieve overheid, (2) maatwerk in dienstverlening van de overheid en (3) een 
goede balans in openheid en verantwoording. In aanvulling hierop ziet de ICBR een vierde doel, 
namelijk het op orde hebben van de basis voor de bedrijfsvoering.

De ICBR ziet voor deze doelen als belangrijkste gezamenlijke risicogebieden: (1) ICT/cyber,  
(2) regeldruk, (3) SSO’s en (4) aansluiting op de arbeidsmarkt. Voor de laatste twee ligt het 
initiatief bij BZK, voor ICT/cyber en regeldruk heeft de ICBR de ADR gevraagd bij te dragen.

Om te komen tot drie centrale thema’s voor 2018, hebben wij gebruik gemaakt van de input  
uit de ICBR-risicoanalyse, onze impactanalyse van het regeerakkoord, de uitkomsten van ons 
onderzoek naar onevenredig hoge beheer- en controlelasten, de onderzoeksbehoefte in 
voorgaande jaren en de gevoerde gesprekken met de ministeries.

De drie centrale thema’s voor 2018 zijn:
• ICT/cyber;
• regeldruk;
• verander- en absorptievermogen.

Deze thema’s sluiten aan bij de uitkomsten van de risicoanalyse van de ICBR en weerspiegelen 
elementen die terugkomen in de departementale en rijksbrede onderzoeksprioritering voor 
2018. Binnen de drie thema’s leggen wij accenten. Deze accenten worden in de volgende 
paragraaf toegelicht.
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2.2 Rijksbrede thema’s

De drie jaarplanthema’s worden in deze paragraaf nader uitgewerkt. De thema’s weerspiegelen 
een dwarsdoorsnede van de onderzoeken die wij bij verschillende ministeries uitvoeren. Wij 
zullen de rode draden uit onderzoeken binnen deze drie thema’s gedurende het jaar actief delen 
met het SG-overleg, de ICBR en andere rijksbrede gremia. Op deze manier willen wij door het 
bundelen van de verkregen kennis meerwaarde leveren voor de rijksdienst als geheel. Bij alle 
thema’s hebben wij aandacht voor de cultuur- en gedragsaspecten. Ook zullen wij met de ICBR 
de uitkomsten van de risicoanalyse monitoren.

2.2.1 ICT/cyber
In het regeerakkoord staat een stevige ambitie gedefinieerd rondom digitalisering van het Rijk. 
Het kabinet wil een ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar 
bestuur alsmede voor het verbeteren van de digitale dienstverlening van de overheid.

Deze ambitie moet worden afgezet tegen de huidige uitdagingen inzake ICT. Binnen de overheid 
worden de nodige risico’s onderkend op het domein van informatiebeveiliging, wendbaarheid 
en beheersing van ICT. Dit blijkt niet alleen uit de onderzoeken van de ADR maar ook uit de 
risicoanalyses van de departementen.

Uit onze onderzoeken en risicoanalyses blijkt de noodzaak voor blijvende aandacht voor  
informatiebeveiliging. Bewustwording, naleving en verantwoording zijn hierbij belangrijke 
onderwerpen. Met de groeiende dreiging op het domein van informatiebeveiliging blijft het van 
belang om actief te sturen op de verdere verbetering van informatiebeveiliging binnen het Rijk. 
Een belangrijke ontwikkeling hierin is de BIR 2017. De nieuwe BIR heeft een meer risicogerichte 
benadering, die in onze ogen een stap voorwaarts is ten opzichte van het meer dwingende 
karakter van de BIR 2012. De insteek van onze onderzoeken in 2018 zullen dan ook meer gericht 
zijn op de beheersingsstrategie van een departement dan op een meer formele check op de 
zuivere naleving van alle normen.

De ambitie van het kabinet voor de verdere digitalisering gaat in mindere mate in op de finan-
ciering hiervan. Dat geldt met name voor de inzet van generieke componenten. Om wendbaar en 
effectief te werken aan de ambitie is een sterke generieke digitale infrastructuur noodzakelijk. 
Gebrek aan financiering en regie hierop kan de realisatie hiervan bedreigen. 

Een andere belangrijke ontwikkeling binnen departementen betreft het uitbesteden van ICT- 
dienstverlening (naar externe partijen alsmede interne ICT-dienstverleners) en de regie daarop. 
Naast de beheersing van risico’s rondom afhankelijkheden, de overname van partijen door 
statelijke actoren, van toepassingzijnde internationale regelgeving en verantwoording over 
beveiliging, worden ook verschillende afwegingen gemaakt rondom de inzet van cloud-services. 
De inzet van de (commerciële) cloud biedt mogelijkheden maar introduceert tevens een nieuw 
risicopallet. Een risicogerichte afweging met betrekking tot het type data en dienstverlening 
voor de inzet van cloud-services, is hierin noodzakelijk.

Tegenover verdergaande digitale dienstverlening van het Rijk en de mogelijkheden van initia-
tieven betreffende (open) data staan de verplichtingen uit de vernieuwde privacywetgeving.  
Tot 25 mei 2018 hebben organisaties de tijd om hun zaken op orde te krijgen conform de 
Europese privacyregelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Er moet een 
balans gevonden worden tussen de technische mogelijkheden en de wet- en regelgeving.
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2.2.2 Regeldruk
Begin 2017 heeft het SG-overleg aan de ADR gevraagd aan te geven op welke terreinen volgens 
de onderzoekers van de ADR sprake is van onevenredig hoge beheer- of controlelasten op de 
departementen, in het bijzonder in relatie tot gedetailleerde wet- en regelgeving. De ADR heeft 
daarover een notitie aan het SG-overleg uitgebracht. Deze notitie zal worden voorgelegd aan de 
Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR), zodat - rekening houdend met al in 
gang gezette acties - verdere opvolging kan worden gegeven aan de geconstateerde bevindingen. 
Voorts heeft de ADR een impactanalyse uitgevoerd op het nieuwe regeerakkoord naar beheers-
matige risico’s en risico’s van onnodige administratieve en controlelasten. De ADR kan de 
departementen bij de opstelling van nieuwe wet- en regelgeving aan de voorkant adviseren over 
een goede balans tussen beleidsmatige afwegingen enerzijds en efficiency en effectiviteit in 
uitvoering en controle anderzijds. Dit betekent ook dat niet in alle gevallen naar het instrument 
regelgeving zou hoeven te worden gegrepen.

De notitie over de inventarisatie van de ADR van wet- en regelgeving die een onevenredig hoge 
uitvoerings- of controlelast met zich mee brengt, is voor commentaar voorgelegd aan de rijks-
brede kaderstellers: DGRB (ministerie van Financiën) en DGOO (ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties). Zij geven aan dat op veel terreinen al acties in gang zijn gezet om 
tot verbetering te komen. Wij onderschrijven deze acties, zullen daaraan – waar onze inzet 
vereist is – actief bijdragen en zullen de resultaten daarvan beoordelen.
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2.2.3 Verander- en absorptievermogen
Overheidsorganisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan veranderingen in de samen-
leving en inspelen op maatschappelijke opgaven. Opgaven die soms multidisciplinair, grens-
overschrijdend en complex zijn en vragen om departementsoverstijgend (samen)werken, 
dynamische netwerken en gebruikmaken van kennis en expertise van diverse stakeholders. 

Het streven naar een wendbare en flexibele overheid betekent een ontwikkeling naar organisa-
tieverandering als een permanente staat van zijn. Met opgavegericht werken, pool-vorming, 
meer transparantie op de rijksbrede interne arbeidsmarkt wordt beoogd dat keuzes voor de 
inzet van en samenwerking tussen mensen niet worden gehinderd door vaste structuren. 

Werkwijzen als ‘terug naar de bedoeling’, ‘samen in beleid’, ‘lean’, ‘agile’ en ‘scrum’ beogen het 
‘werkende weg leren’ in zowel beleidsprocessen als bedrijfsvoering te bevorderen. Dit vraagt 
overigens van het auditvak ook een reflectie op het onderzoeken van dynamische processen.

Naast deze ontwikkelingen, die al gaande waren, brengt ook het regeerakkoord diverse organi-
satorische veranderingen met zich mee, zoals een nieuw ministerie van LNV (Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit) en investeringen in uitvoeringsorganisaties zoals bij de Belastingdienst en 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Dit vraagt het nodige van het verander- en absorptievermogen van organisaties en hun mede  -
werkers. Cultuur en (voorbeeld)gedrag zijn een essentieel aspect van de strategie om het 
verander- en absorptievermogen te versterken. Het hebben van kennis van menselijk gedrag en 
hoe dat gedrag effectief te beïnvloeden is daarbij een essentiële voorwaarde. Dit is tevens vaak 
een ontwikkelpunt, waar de laatste jaren op verschillende plekken binnen de Rijksoverheid aan 
wordt gewerkt.

Verander- en absorptievermogen heeft ook betrekking op governance-vraagstukken. Door 
veranderingen in maatschappelijke opgaven veranderen de structuren waarin beleids- en 
uitvoeringsprocessen zijn ingericht. De ministeries moeten hierop inspelen. Vaak ontstaan bij de 
herinrichting van organisaties en het anders beleggen van taken (sharing, uitbesteding, decen-
tralisatie, etc.) problemen op het gebied van sturing, beheersing en verantwoording. Ministeries 
opereren steeds vaker in gezamenlijkheid met andere overheidsorganisaties en private partijen. 
De bestuurlijke inrichting met de juiste checks and balances is essentieel voor een goede werking 
van het systeem. Dit vraagt expliciet aandacht bij veranderprocessen. Wij ondersteunen onze 
opdrachtgevers op dit terrein door onderzoek te doen naar bijvoorbeeld ketensamenwerking, 
de werking van SSO’s en de beheersing van decentraal belegde taken. Daarnaast voeren wij 
onderzoeken uit op het gebied van veranderprogramma’s (zoals naar de passendheid van de 
aanpak bij de doelstelling van een veranderprogramma, het absorptievermogen van uitvoe-
ringsorganisaties en de monitoring van gewenste veranderprocessen).
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3 Afspraken met de ministeries

3.1 Inleiding

In de bijlage bij dit jaarplan presenteren wij per ministerie de belangrijkste aandachtsgebieden 
en onderwerpen die naar voren zijn gekomen bij onze analyse van de auditbehoeften voor 2018. 
Het audit committee van elk ministerie bespreekt de afspraken over uit te voeren onderzoeken.

De uren voor de vaste vraag (jaarlijks terugkerende producten) zetten wij in op basis van een 
ADR-brede afweging. Het vertrekpunt is dat wij de producten die onder de vaste vraag vallen, 
uitvoeren binnen de uren die daarvoor voor alle ministeries in totaliteit zijn geraamd. Er is dus 
sprake van één rijksbreed urenbudget voor alle producten in de ‘box vaste vraag’. Wij hebben de 
opdracht om binnen dit urenbudget de producten vaste vraag te leveren met de kwaliteit die 
van ons verwacht mag worden.

De variabele vraag en de vraag Europese Unie plannen wij voor elk ministerie afzonderlijk.  
Elk ministerie beschikt over een urencontingent voor de variabele vraag en bepaalt jaarlijks  
aan welke activiteiten wij deze uren besteden.
De omvang van deze urencontingenten blijft voor elk ministerie gelijk aan die van vorig jaar, 
tenzij verlaging nodig is ten behoeve van de werkzaamheden EU.

Sinds vorig jaar zetten wij een deel van de uren die beschikbaar zijn voor de variabele vraag 
in voor onderzoeken op basis van een rijksbrede afweging. De keuze voor deze onderzoeken 
maken wij in overleg met de SG-commissie ADR. Het gaat hierbij voor 2018 net als in 2017  
om 8.600 uur. Zie hierover verder paragraaf 3.3 van dit jaarplan.

Totaaloverzicht uren 2018
Het totaal aantal geplande uren is weergegeven in tabel 1. Deze uren betreffen het  
kalenderjaar 2018.

Tabel 1: Totaaloverzicht verdeling capaciteit ADR over vraagcategorieën

Categorie Uren 2018 Percentage 2018 Percentage 2017 Percentage 2016

Vaste vraag 383.500 59% 59% 60%

Variabele vraag 204.900 31% 32% 29%

Vraag Europese Unie 64.700 10% 9% 11%

Totaal 653.100 100% 100% 100%

Uit de afbeelding in figuur 1 blijken de uren die per ministerie beschikbaar zijn voor de variabele 
vraag van het ministerie en voor de opdrachten die wij uitvoeren voor de Europese Unie. In het 
totaal van 653.100 uur is circa 15.000 uur begrepen aan externe inhuur. Dit is op basis van de 
begroting 2018. Indien in de loop van het jaar sprake is van onderbezetting bij de ADR, wordt het 
daarmee vrijkomende personeelsbudget ingezet voor additionele inhuur, zodat de afspraken uit 
het jaarplan gestand kunnen worden gedaan.
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Figuur 1: Grafische weergave verdeling uren over categorieën en ministeries
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3.2 Vaste vraag

Voor de box vaste vraag hebben wij in de bijlage bij dit jaarplan per ministerie de producten 
gespecificeerd. Hieraan is één totaal urenaantal voor de ADR als geheel gekoppeld. Voor 2018 is 
dat 383.500 uur (2017: 385.300 uur). Er worden voor de vaste vraag – anders dan bij de variabele 
vraag en de vraag Europese Unie – dus geen urenaantallen per ministerie genoemd. Wel noemen 
wij in de bijlage limitatief de producten die wij per ministerie in de box vaste vraag leveren.

Vanaf het jaarplan 2014 werken wij met de box vaste vraag. De uren voor deze box zijn sindsdien 
gestaag gedaald: van 432.700 uur in het jaarplan 2014 tot 383.500 uur in dit jaarplan. Uit onze 
realisatiecijfers blijkt dat een verdere daling op dit moment niet realistisch is. Een factor die een 
opwaartse druk geeft op de uren vaste vraag, is de toegenomen regelgeving waarvan wij de 
naleving moeten toetsen. Onze ambitie is de dalende urentrend de komende jaren voort te 
zetten door het realiseren van efficiencywinst. Daarbij zijn wij ook afhankelijk van ontwikke-
lingen bij de ministeries. Zo kunnen wij onze controle efficiënter inrichten als de departementen 
meer gebruik maken van IT.

De vaste vraag betreft terugkerende werkzaamheden (vast capaciteitsbeslag) en omvat de in de 
figuur 2 vermelde soorten producten. De vaste vraag omvat naast de wettelijke taak een aantal 
vraaggestuurde producten die jaarlijks terugkeren, waaronder rapporten over sommige informatie-
beveiligingsonderzoeken (departementale rapporten alsmede overkoepelende rijksbrede 
rapportage ten behoeve van de CIO Rijk), naleving van de Algemene verordening gegevens-
bescherming (AVG) resp. de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), naleving van de Wet 
politiegegevens (WPG), onderzoeken naar DigiD en accountantsrapporten bij rapportages over 
grote projecten ten behoeve van de Tweede Kamer. De uren die worden besteed aan de informatie - 
beveiligingsonderzoeken komen – ook voor de departementale rapporten – ten laste van het 
ICBR-urenbudget (vaste vraag).

Figuur 2: Producten in de box vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

rapporten bij de jaarverslagen, als bedoeld in de Comptabiliteitswet 2016

departementale interim- en deelrapporten

controleverklaring bij het beheersverslag van de Belastingdienst

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

door wet- en regelgeving voorgeschreven departementale rapporten informatiebeveiliging

rapporten over grote projecten die door de Tweede Kamer onder de Regeling grote projecten zijn aangewezen

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

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

rapportages grote ICT-projecten

Naast deze departementale producten brengen wij de volgende rijksbrede notities uit voor het 
SG-overleg:

• in het voorjaar een rijksbrede samenvatting van de hoofdlijnen van de samenvattende 
rapporten;

• in het najaar een tussentijds rijksbreed beeld.

Vanuit de uren in de box vaste vraag wordt een aantal controlewerkzaamheden ADR-breed 
opgepakt. Dit betreft onder meer de controle van personele en materiële uitgaven en de ontwik-
keling van breed toepasbare data-analyses. Deze uren maken deel uit van het urentotaal in de 
box vaste vraag.
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3.3 Variabele vraag

3.3.1 Algemeen
Binnen hun urencontingenten voor de variabele vraag bepalen de ministeries jaarlijks welke 
onderzoeken uitgevoerd worden. De departementale audit committees bespreken welke 
onderzoeken uitgevoerd gaan worden.

Per ministerie hebben wij op basis van onze gesprekken met het departementale management 
aandachtsgebieden en onderwerpen benoemd waarop wij in 2018 auditcapaciteit voor de 
variabele vraag inzetten. De ADR bespreekt met elk ministerie hoe de variabele vraag 
gedurende het jaar concreet wordt ingevuld. Daarbij voeren wij ook het gesprek over de vraag 
welke onderzoeken de ADR uitvoert en welke onderzoeken beter in de lijn zelf kunnen worden 
belegd. De afgesproken producten leveren wij vervolgens in de afgesproken kwaliteit en binnen 
het overeengekomen tijdpad.

De verdeling van de uren die in 2018 beschikbaar zijn voor de variabele vraag is in tabel 2  
gespecificeerd. Nadere details zijn te vinden in de bijlage bij dit jaarplan. De totale capaciteit  
die voor de variabele vraag van alle ministeries gezamenlijk voor 2018 beschikbaar is,  
bedraagt 204.900 uur.

Tabel 2: Aantal uren variabele vraag per ministerie

Ministerie Uren

Algemene Zaken 500

Buitenlandse Zaken, inclusief Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 7.200

Justitie en Veiligheid, inclusief Rechtsbescherming 14.400

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8.900

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inclusief Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 22.600

Financiën 32.200

Defensie 60.200

Infrastructuur en Waterstaat 6.700

Economische Zaken en Klimaat alsmede Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15.200

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 5.400

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inclusief Medische Zorg 12.600

Onderzoeken op interdepartementaal verzoek (ICBR) 10.400

Nader in te zetten op basis van rijksbrede prioriteiten (SGO) 8.600

Totaal aantal uren variabele vraag 204.900
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3.3.2 Uren in te zetten op basis van rijksbrede prioriteiten

Een deel van de uren variabele vraag (8.600 uur) hebben wij net als vorig jaar afgezonderd van 
de departementale urencontingenten. Deze uren besteden wij aan rijksbrede prioriteiten. Wij 
stellen voor deze uren in 2018 in elk geval in te zetten voor de volgende rijksbrede onderzoeken:

• onderzoek naar de fysieke en logische toegangsbeveiliging van departementen en de bevei-
liging van datacenters;

• onderzoek naar de risico’s en beheersmaatregelen rondom het gebruik van cloud-services;
• onderzoek (pilot) naar de omvang en de achterliggende oorzaken van langdurige externe 

inhuur (onder meer op het terrein van ICT);
• proactieve advisering over de uitwerking van nieuwe beleidsvoornemens uit het regeer-

akkoord Rutte III met het oog op het verminderen van de beheer- en controlelasten;
• onderzoeken op het terrein van verander- en absorptievermogen, in het bijzonder in verband 

met de overheveling van beleidsterreinen en de departementale herverkaveling naar 
aanleiding van het regeerakkoord Rutte III.
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Figuur 3: Overzicht vraagcategorieën

vraagsoort

vraag EU

variabele
vraag

vaste vraag ADR

Gezamenlijke 
SG's

Departementaal 
audit committee

ADR/EU

BOX VASTE VRAAG (totaal aantal uren voor alle ministeries gezamelijk)

vraag EU
ministerie 2

variabele
vraag

ministerie 1

variabele
vraag

ministerie 5

variabele
vraag

ministerie 2
variabele

vraag
ministerie 3

variabele
vraag

ministerie 4

Variabele uren ICBR-onderzoeken

Variabele uren in te zetten op basis van rijksbrede prioriteiten

vraag EU
ministerie 4

vraag EU
ministerie 5

uren/producten wie bepaalt 
allocatie

Wij zullen hiervoor nadere onderzoeksvoorstellen uitwerken en deze afstemmen met de 
betrokken (rijksbrede) opdrachtgever namens het SG-overleg. Er kunnen zich gedurende het 
jaar uiteraard nieuwe ontwikkelingen voordoen, op grond waarvan een ministerie tussentijds 
een beroep wil doen op dit urenbudget. Naast inhoudelijke criteria, zal daarbij de politiek-
bestuurlijke relevantie een belangrijke rol spelen. In principe moet een ministerie voor een 
dergelijke vraag zijn ‘eigen’ variabele urenbudget gebruiken en daarbinnen zo nodig komen tot 
herprioritering (bijvoorbeeld door een ander onderzoek uit te stellen of stop te zetten). Mocht 
het onderzoek meerdere ministeries bestrijken, dan kan overwogen worden om de rijksbreed 
beschikbare uren daarvoor in te zetten. In overleg met de SG-commissie ADR kan dan besloten 
worden om het onderzoek uit te voeren. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd:

• urgentie van het onderzoek (bijvoorbeeld vanwege politiek-bestuurlijk of financieel belang);
• aansluiting op onze drie rijksbrede jaarplanthema’s (ICT/cyber, regeldruk, verander- en 

absorptievermogen);
• de mate waarin de uitkomsten van het onderzoek interdepartementaal gebruikt kunnen worden.
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3.4 Vraag Europese Unie

De ADR voert in opdracht van de ministers van EZK/LNV, SZW, JenV, IenW, OCW, VWS en BZ 
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) en het AMIF/ISF 
(Asiel- en Migratiefonds/Fonds voor Interne Veiligheid, de vroegere migratiefondsen);

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

• dienst die controlerende activiteiten verricht op het terrein van het EGF (Europees Globalise-
ringsfonds), de kaderprogramma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling en het 
programma ‘Erasmus+’;

• dienst die verantwoordelijk is voor de controle van de aan de Europese Unie af te dragen 
eigen middelen.

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 2018 
uit op 64.700 uur, waarvan 54.600 uur tegen betaling (offertegefinancierd) en 10.100 uur zonder 
vergoeding (budgetgefinancierd). In 2018 verwachten we meer EU-uren te gaan maken dan in 
2017. In 2017 was er sprake van een tijdelijke daling van de uren voor EFRO, ESF en EFMZV, 
omdat er toen minder projectaudits waren. Dit kwam omdat de managementautoriteiten nog 
relatief weinig uitgaven declareerden bij de Europese Commissie voor de programmaperiode 
2014-2020. De urenbesteding in 2017 is lager uitgekomen dan volgens de planning 2017, omdat 
de betaalaanvragen later werden ingediend dan was verwacht. Met ingang van 2018 is er weer 
een toename van auditwerkzaamheden. Volgens planning zullen wij voor de diverse Europese 
fondsen echter minder werkzaamheden uitvoeren dan voor de programmaperiode 2007-2013, 
die in maart 2017 is afgerond.

De uren die per ministerie nodig zijn voor het uitvoeren van de EU-taken van de ADR in 2018 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

Buitenlandse Zaken, inclusief Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 300

Justitie en Veiligheid, inclusief Rechtsbescherming 1.900 1.900

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inclusief Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 1.100

Financiën

Defensie

Infrastructuur en Waterstaat 1.200

Economische Zaken en Klimaat alsmede Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 45.700 38.200

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13.900 13.900

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inclusief Medische Zorg 600 600

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 64.700 54.600
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4 Functioneren van de ADR

4.1 Ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie

Met de nieuwe inrichting en werkwijze van de ADR wordt meer gewerkt vanuit risicogeoriën-
teerd perspectief en wordt nadrukkelijk meer aandacht besteed aan het geven van handelings-
perspectief aan onze opdrachtgevers. Om de kwaliteit van ons werk te kunnen blijven garanderen 
moet de ADR zich ook zelf blijven doorontwikkelen. Niet alleen door te investeren in kennis en 
ontwikkeling van medewerkers, maar ook door scherp toe te zien op het kwaliteitsbeleid van de 
ADR en door onze kwaliteitsambitie verder vorm te geven. Ook blijven we ons ontwikkelen op 
IT-gebied. Het gebruik van IT-tools moet geen uitzondering meer zijn bij onze onderzoeken, 
maar moet de standaard worden.

4.1.1 Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsambitie
De kernwaarden van de ADR zijn het vertrekpunt voor kwaliteit: onafhankelijkheid, deskundigheid 
en betrokkenheid. De algemeen directeur is als kwaliteitsbepaler verantwoordelijk voor een 
toereikend stelstel van kwaliteitsbeheersing op organisatieniveau. Het kwaliteitsstelsel van de 
ADR is beschreven in het Handboek Auditing Rijksoverheid (HARo). Hierin komen de eisen 
vanuit de drie beroepsorganisaties bijeen: accountantscontrole (NBA), IT-audit (NOREA) en 
operational audit (IIA/NL). Het compliance-office van de ADR houdt toezicht op de naleving van 
het HARo en de regelgeving van de beroepsorganisaties en treedt op als interne 
kwaliteitstoetser.

Het HARo is dynamisch en wordt doorlopend aangepast als regelgeving, vaktechnische ontwik-
kelingen of de maatschappelijke context dat vraagt. Zo zal de ADR uiterlijk per 1 januari 2018 
invulling moeten geven aan de “Nadere voorschriften kwaliteitssystemen” van de NBA en dit 
opnemen in het HARo. Het gaat hierbij onder meer om het omschrijven van wat de ADR 
expliciet onder “kwaliteit” verstaat, welke “kwaliteitsambitie” daarbij hoort en hoe we die 
kwaliteit terug willen zien in het handelen van de eigen organisatie. Op korte termijn zal deze 
kwaliteitsambitie vertaald worden in meetbare doelstellingen en indicatoren en terugkomen in 
de managementinformatie van de ADR (intern) alsmede in het transparantie- en jaarverslag en 
in het voortgangsbericht (extern).

Op middellange termijn werken we verder aan een kwaliteitsgerichte cultuur die is gericht op 
zelfreflectie, aanspreken, leren en verbeteren om de kwaliteit van ons werk te borgen en onze 
kwaliteitsambitie te kunnen waarmaken. 

4.1.2 Prestatie-indicatoren
De SG-commissie ADR heeft op 28 september 2017 gevraagd het aantal prestatie-indicatoren in 
de stukken van de jaarplancyclus van de ADR (jaarplan, voortgangsbericht, transparantie- en 
jaarverslag) uit te breiden. Tot op heden hebben de daarin opgenomen indicatoren betrekking 
op het aantal uitgebrachte rapporten, de urenbesteding en de budgetallocatie. Om meer recht 
te doen aan het primaire proces van de ADR, worden deze indicatoren uitgebreid met:

• indicatoren op het terrein van kwaliteit;
• indicatoren op het terrein van de tevredenheid van opdrachtgevers voor vraaggestuurde 

dienstverlening.
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4.1.3 Informatiemanagement en IT
Om vanuit de in het ondernemingsplan gedefinieerde sturingsfilosofie te kunnen sturen, is 
managementinformatie nodig. Deze informatie is zeer divers van aard. Voor een deel is deze 
informatie hard en al beschikbaar of op korte termijn beschikbaar te maken. Op dit moment 
wordt binnen de ADR gewerkt aan verbetering van de managementinformatie uit het audit-
managementsysteem (TeamMate). In vervolg daarop zal aankomende maanden een 
management dashboard worden gerealiseerd in de ADR analytics omgeving.

De inzet van instrumenten voor data-analyse wordt centraal gefaciliteerd in de ADR analytics 
omgeving, waarin niet alleen tooling, maar ook een veelheid aan standaard content beschikbaar 
is voor de onderzoeksteams. Hiermee willen wij efficiencywinst behalen (door periodieke 
extractie en analyse per systeem) en borgen wij gelijktijdig de kwaliteit van het analyseproces. 
Daarnaast wordt verder ingezet op het incorporeren van audit analytics in alles fases van het 
onderzoeksproces, het verder ontwikkelen van analytics op ERP- en open-databronnen en het 
toepassen van data science technieken. Er worden hiertoe samen met de onderzoeksteams en 
de ministeries zogeheten “datathons” georganiseerd, waarbij op basis van concrete auditvraag-
stukken in korte tijd nagegaan wordt in hoeverre de inzet van audit analytics van toegevoegde 
waarde kan zijn.

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing 
zijn. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk 
ligt - meer dan voorheen - op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij 
zich aan de regels houden. Dit is uiteraard ook van toepassing op de ADR. Hiertoe zal de ADR bij 
de interne kwaliteitstoetsing (IKT) ook de belangrijkste eisen uit de AVG meenemen. De IKT is 
gericht op de vakinhoudelijke kwaliteit. Door het periodiek uitvoeren van de IKT bewaakt de 
ADR de naleving van de gedragslijnen en procedures met betrekking tot het systeem van kwali-
teitsbeheersing. De IKT – als toetsing achteraf – is het sluitstuk van de interne kwaliteitsbe-
heersing voor de ADR als geheel. De toetsingsresultaten worden besproken in het DT van de 
ADR en kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

4.1.4 HRM-, opleidings- en mobiliteitsbeleid
Met de start van de nieuwe organisatie per 1 juli 2017 heeft circa 25 procent van alle medewerkers 
van de ADR een nieuwe plaats gekregen binnen de organisatie. De ambitie van de ADR is om 
jaarlijks 20 procent mobiliteit te bewerkstelligen. Om de juiste mensen op de juiste opdrachten 
te kunnen plaatsen, is goed personeelsbeleid nodig. De komend maanden wordt daarom verder 
gebouwd aan het strategisch personeelsplan (SPP). Binnen de kaders van het bestaande beleid 
van het Rijk en het ministerie van Financiën worden accenten gelegd voor de ADR. Een belangrijk 
onderdeel van het SPP wordt de jaarlijkse vlootschouw. Het opleidingsbeleid blijft een 
belangrijk instrument voor de ontwikkeling van de medewerkers. In 2018 gaan we vaker eigen 
mensen inzetten voor het geven van opleidingen aan collega’s. De opleiding over integratie van 
IT-audit in de financial audit is hier een goed voorbeeld van (deze opleiding verzorgt de ADR 
inmiddels ook voor andere organisaties binnen de Rijksdienst).

4.1.5 Communicatie
Communicatie helpt om de ambitie van de ADR, de nieuwe werkwijzen en de kernwaarden 
(onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid) meer betekenis te geven. In 2018 ligt op 
communicatiegebied de focus op het verder ondersteunen van het verandertraject van de ADR. 
Dit betekent enerzijds dat wij de reguliere communicatiekanalen en -middelen aanpassen en 
actualiseren. Daarnaast ligt de aandacht op het ondersteunen van het nieuwe directieteam, 
middenmanagement en de medewerkers die nieuwe rollen in de organisatie vervullen (in het 
bijzonder mentoren, planningscoördinatoren en kwaliteitstoetsers). Dit alles om een optimale 
informatievoorziening naar en betrokkenheid van alle medewerkers te realiseren.
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De prioriteit voor de externe communicatie van de ADR ligt onder meer bij het verder vormgeven 
van de arbeidsmarktcommunicatie. We ontwikkelen onder andere actuele en aansprekende 
content voor op de webpagina “werken voor Nederland.nl” en ondersteunen actief het trainee-
programma. Daarnaast blijft het communicatieteam een actieve adviserende rol spelen bij  
publicaties van rapporten in het kader van de openbaarmaking van ADR-rapporten.

Een speerpunt in onze externe communicatie is het delen van kennis met onze opdrachtgevers 
en andere stakeholders. Tot op heden deden wij dat vooral door het uitbrengen van roze boekjes 
in de reeks "De ADR over...". Wij onderzoeken op dit moment op welke wijze wij, rekening 
houdend met de behoeften van de doelgroep, in de toekomst kennis willen delen. Opties daarbij 
zijn interactieve digitale formats en het organiseren van bijeenkomsten.

4.2 Formatie en budget

Bij de vorming van de ADR hebben alle toegetreden ministeries budgetten overgedragen aan 
Financiën. Daarmee wordt de formatie van de ADR bekostigd. Per 1 juli 2017 is de formatie van de 
ADR vastgesteld op 669 fte, waarin begrepen 10 stagiaires en 30 audittrainees. In 2018 heeft de ADR, 
na aftrek van het laatste restant van de taakstelling, budget om 617 fte (exclusief 36 militairen) te 
financieren. In de praktijk is de feitelijke bezetting lager en wordt dit gecompenseerd door inhuur.

De samenstelling van het uitgavenbudget van de ADR voor 2018 is weergegeven in tabel 4.

Tabel 4: Uitgavenbudget ADR 2018 (bedragen in miljoenen €)

Begroting 2018

loonkosten regulier personeel 55,6

kosten personele exploitatie (opleiding etc.) 2,9

inhuur externen 2,9

Totaal personele uitgaven ADR 2018 61,4

uitgaven ICT 1,1

materiële uitgaven 0,9

Totaal materiële uitgaven ADR 2018 2,0

Totaal uitgavenbudget ADR 2018 63,4

De ADR heeft in de begroting 2018 een opbrengstverplichting staan van € 7,3 miljoen. Dit bedrag 
bestaat voor € 5,5 miljoen uit opbrengsten van activiteiten die de ADR verricht voor de Europese 
Unie. Voor het doorbelasten van deze opbrengstgefinancierde werkzaamheden hanteert de ADR 
het uitgangspunt dat sprake moet zijn van kostendekkende doorbelasting zonder winstopslag.
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BIJLAGE: OVERZICHT GEPLANDE WERKZAAMHEDEN PER 
MINISTERIE

In deze bijlage presenteren wij de planning van onze werkzaamheden in 2018 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 2018 voor de 
variabele vraag capaciteit inzetten.

Voor de variabele vraag en 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 in 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 o.a. ICT/cyber, regeldruk, verander- en absorptievermogen.

500

Totaal aantal uren variabele vraag 500

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattend rapport ministerie van Algemene Zaken

Samenvattend rapport De Koning

Deelrapport en controleverklaring agentschap DPC 

Interim-rapporten AZ en DPC

Rapport informatiebeveiliging (BIR, WPG, WBP, etc.)

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

ICT/cyber 
Voor BZ is het beschermen van gevoelige informatie en persoonsgegevens van groot belang. 
Er wordt gewerkt aan bewustwording en aan een beter inzicht in de informatiehuishouding en 
risicogebieden. Dit en het aanpakken van knelpunten vergt een stevige sturing en beheersing, 
zeker gezien het decentrale karakter van de organisatie (postennetwerk). De ADR wordt inge-
schakeld bij risicoanalyse, monitoring en quality assurance.

2.000

Regeldruk 
BZ werkt na de introductie van een nieuw financieel systeem aan het verder stroomlijnen van 
de bijbehorende werkprocessen. Gelijktijdig loopt er een meerjarig traject van centralisatie, 
waarbij regionale service organisaties opgaan in één organisatie. Ook bij het werkend krijgen 
van het nieuwe toezichtsmodel is de ADR betrokken.

2.000

Verander- en absorptievermogen
Bij de diverse transitietrajecten van BZ wordt aandacht besteed aan cultuur en gedrag. Goed 
voorbeeld zijn bewustwordingscampagnes over informatiebeveiliging. Ook het nieuwe huis-
vestingsconcept (rijkskantoor Rijnstraat) noopt mogelijk tot anders werken.

1.900

Governance (beleid en uitvoering, ketens en SSO’s)
BZ heeft in toenemende mate te maken met vraagstukken rond verantwoordelijkheden en 
sturing in relatie met externe partijen. Als opdrachtgever besteedt BZ processen uit: uitvoering 
beleidsinstrumenten, consulaire dienstverlening, ondersteuning bedrijfsvoering. Als opdracht - 
nemer verleent BZ via 3W aan de andere ministeries dienstverlening. De ADR heeft hierbij een 
rol als klankbord en als monitor.

800

Overige auditbehoeften
Ter ondersteuning van BZ voeren wij ook reviews voor de budgethouders uit en beoordelen 
wij VN-auditrapportages.

500

Totaal aantal uren variabele vraag 7.200

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattend rapport ministerie van Buitenlandse Zaken (één rapport voor zowel BZ als BH&OS)

Interim-rapport ministerie van Buitenlandse Zaken/BH&OS

Deelrapporten ambassades, regionale serviceorganisaties en directies op het ministerie

Departementale rapporten over de naleving van BIR en WBP, DigiD-assessments

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Afdrachten eigen middelen 300

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 300
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JUSTITIE EN VEILIGHEID, INCLUSIEF RECHTSBESCHERMING

Variabele vraag

uren

ICT/cyber
De totstandkoming van betrouwbare managementinformatie is essentieel belang voor de  
monitoring, sturing en beheersing van de prestaties die binnen de JenV-organisaties en -ketens 
worden geleverd. In 2018 zal de ADR verschillende audits uitvoeren naar de toereikendheid en de 
betrouwbaarheid van de informatievoorziening en in het verlengde daarvan naar IT-governance. 

4.500

Regeldruk
Om ketensamenwerking mogelijk te maken, maakt JenV afspraken en regels met partijen binnen 
en buiten de overheid. Ook binnen JenV zelf worden dergelijke afspraken gemaakt. De ADR heeft 
auditcapaciteit gereserveerd om naleving van regels en het toezicht daarop te monitoren. Daarbij 
zullen we in voorkomende gevallen tevens de proportionaliteit nagaan van enerzijds de doelstel-
lingen van gemaakte afspraken en regels en anderzijds de daarmee gepaard gaande administra-
tieve lasten. 

4.000

Verander- en absorptievermogen
JenV staat voor de opgave een forse taakstelling te combineren met een aanpassing aan 
veranderende omstandigheden. Hierbij moet de continuïteit van de uitvoering blijvend worden 
gewaarborgd. Inzicht uit ADR-audits kan het departement hierbij ondersteunen.

3.300

Overige onderzoeken
Een deel van de capaciteit reserveert de ADR voor auditbehoefte die niet past binnen de eerder 
beschreven thema’s. Dit betreft ook ad hoc auditbehoefte van het departement gebaseerd op 
actuele thematiek.

2.600

Totaal aantal uren variabele vraag 14.400

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattend rapport ministerie van JenV

Interim-rapporten (financieel beheer en vier-maandsafsluitingen)

Controleverklaringen en (interim-) rapporten agentschappen en GVKA-diensten

Departementale rapporten informatiebeveiliging (BIR)

Rapporten naleving Besluit CIOT

Rapporten van bevindingen reviews in geval van subsidies en bijdragen

DigiD

Interceptiefaciliteit

WPG (onderhoud)

EURODAC

Audits Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK) 

Vraag Europese Unie

uren

AMIF/ISF 1.900

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 1.900



30    |    Jaarplan Auditdienst Rijk 2018

BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Variabele vraag

uren

ICT/cyber
Een beschikbare en betouwbare ICT is een voorwaarde voor het functioneren van de Rijks-
overheid, zowel intern als in de contacten met burgers en bedrijven. Ook in 2018 zal de ADR  
de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de (vitale) ICT-voorzieningen onderzoeken. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is de mate waarin het departement de informatiebeveiliging op 
orde heeft. Daarnaast zal de ADR onderzoek doen naar de beheersing van grote (ICT-)projecten 
en een bijdrage leveren aan het inzichtelijk krijgen van de benodigde randvoorwaarden voor 
succesvolle implementatie.

4.000

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 van dat 
toezicht zijn een toereikende inrichting van de governance alsook de beschikbaarheid van veilige 
informatiesystemen van belang. Ook voor 2018 voorzien wij hierop werkzaamheden. 

2.000

Verander- en absorptievermogen
Door de overkomst van taken en mensen vanuit de departementen Infrastructuur en Water-
staat en Economische Zaken en Klimaat alsook de inhoudelijke accenten die het regeerakkoord 
van het kabinet Rutte III met zich mee brengt is BZK voornemens tot een korte termijn aanpas-
sing in de hoofdstructuur van het departement. Daarnaast wordt de inrichting en organisatie 
van de staf- en ondersteuningsfuncties heroverwogen om zo tot een verdere effectiviteit en 
vereenvoudiging in aansturing te komen. In 2018 reserveert de ADR capaciteit om op dit 
terrein onderzoek te doen.

900

Overige onderzoeken
Een deel van de capaciteit reserveert de ADR voor auditbehoefte die niet past binnen de eerder 
beschreven thema’s. Dit betreft ook ad hoc auditbehoefte van het departement gebaseerd op 
actuele thematiek.

2.000

Totaal aantal uren variabele vraag 8.900

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattende rapporten voor de begrotingshoofdstukken IIA, IIB, IV, VII en XVIII 

Samenvattende rapporten voor drie fondsen (Gemeentefonds, Provinciefonds en BES-fonds)

Interim-rapport BZK

Controleverklaringen agentschappen (RvIG, Logius, P-Direkt, UBR, FMH, SSC-ICT, RVB, Dienst van de Huurcommissie)

Rapporten informatiebeveiliging (BIR en WBP/WMD)

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (departementale rapportage BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 0
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ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, INCLUSIEF BASIS- EN 
VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Variabele vraag

uren

ICT/cyber
Onderzoeken op het gebied van IT met bijbehorende informatievoorziening bij OCW en haar 
dienstonderdelen naar inrichting, gebruik en beheersing. Dit in het kader van de nieuwe en 
aangepaste wetgeving en kaders zoals AVG en de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) 2.0. 
Vooral DUO (als grootste uitvoeringsorganisatie van OCW) is verplicht om in verband met 
gevaren van buitenaf haar technische infrastructuur (zoals ICT-werkplekinrichting en IT-applica-
tielandschap) zo veilig mogelijk in te richten. Het uitbouwen van Big Data wordt als een ontwik-
keling gezien bij DUO die over een schat aan data beschikt. Het beleidsdepartement en het veld 
hebben belang bij deze cijfers, informatie en inzichten over effecten van het gevoerde beleid.

9.000

Regeldruk
Diverse onderzoeken naar regeldruk zowel binnen OCW als daarbuiten, zoals de accountants-
onderzoeken in het onderwijsveld.

4.000

Verander- en absorbtievermogen
Onderzoeken gericht op evaluatie van samenwerkingsvormen, inrichtingsvraagstukken en 
organisatieontwikkeling. Dit in het kader van diverse verandertrajecten zowel binnen OCW als 
met (keten)partners. Goede afronding van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering 
(PVS) is van belang voor de dienstverlening aan onderwijsvolgers. Daarnaast wordt met 
diverse departementen samengewerkt onder andere met de uitvoering van subsidieprocessen 
(DUS-i). Ontwikkelingen in de dienstverlenende SSO’s vraagt voor OCW ook om aandacht voor 
gewenste informatievoorziening en organisatieontwikkeling. De positionering van SSO-Noord 
vraagt aandacht.

4.600

Overige onderzoeken
Diverse onderzoeken op zeer uiteeenlopende terreinen.

5.000

Totaal aantal uren variabele vraag 22.600

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattend rapport ministerie van OCW

Interim- en deelrapportages OCW

Rapportages aan directies over reviews van externe accountants als uitvoering locatietoezicht

Controleverklaring Groen Onderwijs

Rapportages informatiebeveiliging: BIR (RCE, IvO, ODC Noord en algemene voortgang) en AVG

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

Variabele vraag

uren

ICT/cyber
Ook in 2018 zal de ADR de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de (vitale) ICT-voorzieningen 
toetsen aan standaarden, in het bijzonder aan de BIR, en de nieuwe regelgeving inzake privacy. 
Ook zal de ADR onderzoeken uitvoeren in relatie tot het uitbesteden van de infrastructuur,  
informatiebeveiliging, de nieuwe/vernieuwde systemen Auto en Inning, de IT-systemen van 
Douane en het OverheidsDataCenter bij de Belastingdienst.

9.700

Regeldruk
De ADR voert op verzoek onderzoeken uit naar de uitvoerbaarheid van nieuwe belastingwet-
geving. Ook onderzoek over “rulings” valt hieronder. 

2.000

Verander- en absorptievermogen
De Belastingdienst heeft in 2018 te maken met belangrijke verandertrajecten die worden 
aangestuurd vanuit de Investeringsagenda. De ADR voert hiervoor ook in 2018 meerdere 
onderzoeken uit.

6.500

Governance
Financiën heeft een breed domein waar governance-vraagstukken relevant zijn. Bij de Belas-
tingdienst gaat de ADR onderzoeken uitvoeren op de governance zoals die voort gaat vloeien 
uit de grootschalige veranderingen vanuit de Investeringsagenda. Ook zal de ADR in 2018 
onderzoeken uitvoeren die samenhangen met de herinrichting van de organisatie bij het 
ministerie van Financiën.

7.000

Overige onderzoeken
Naast bovengenoemde thema’s voert de ADR op verzoek andere soorten onderzoeken uit.  
Dit betreft veelal onderzoeken die op basis van actuele thema’s worden ingevuld. Verwachte 
thema’s zijn risicomanagement, cultuur & gedrag en projectmanagement. Onder deze categorie 
behoren verder de controleverklaring bij de jaarrekening van de AFM, de controleverklaring bij 
het Personeelsfonds Financiën en het control-framework bij Douane.

7.000

Totaal aantal uren variabele vraag 32.200

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattend rapport ministerie van Financiën

Controleverklaring bij jaarverantwoording Belastingdienst

Interim- en deelrapporten 

Rapportage van feitelijke bevindingen bij onderzoek naar Centrale Administratie Rijksschatkist

Rapportage van feitelijke bevindingen bij onderzoek naar het Financieel Jaarverslag van het Rijk

Rapporten informatiebeveiliging (BIR, WPG, WBP etc.) 

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 0



33    |    Jaarplan Auditdienst Rijk 2018

DEFENSIE

Variabele vraag

uren

Personele vulling
Onderzoeken die bijdragen aan de verander- en behouddoelen zoals vastgesteld in de strategi-
sche risicoanalyse van Defensie, incl. cultuur en gedrag. Onderzoeken die opzet, bestaan en 
werking toetsen van de getroffen maatregelen in het kader van ‘personele vulling’.

5.000

Wendbaarheid en slagvaardigheid (waaronder verander- en absorptievermogen)
Onderzoeken die bijdragen aan de verander- en behouddoelen zoals vastgesteld in de strategische 
risicoanalyse van Defensie, incl. cultuur en gedrag. Onderzoeken die opzet, bestaan en werking 
toetsen van de getroffen maatregelen in het kader van ‘wendbaarheid en slagvaardigheid’.

11.100

Bedrijfsvoering op orde/in control (waaronder ICT/cyber en regeldruk)
Onderzoeken die bijdragen aan de verander- en behouddoelen zoals vastgesteld in de strategi-
sche risicoanalyse van Defensie, incl. cultuur en gedrag. Onderzoeken die opzet, bestaan en 
werking toetsen van de getroffen maatregelen in het kader van ‘bedrijfsvoering op orde/in 
control’.

24.000

Operationele gereedheid en inzet
Overige onderzoeken die bijdragen aan de inzetbaarheids- en gereedheidsdoelstellingen van 
Defensie, incl. bestuurlijke en ondersteunende processen, door beschrijving van aard of 
omvang van de problematiek, benoemen van oorzaken en/of beoordelen van voorgenomen 
oplossingsrichtingen.

8.100

Contractaudits 12.000

Totaal aantal uren variabele vraag 60.200

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattend rapport ministerie van Defensie

Interim-rapport en overige deelrapportages

Rapportages groot project Verwerving F-35

Rapportage groot project Pantservoertuigen

Rapportage groot project Vervangende onderzeebootcapaciteit

Rapportages informatiebeveiliging (BIR, WPG, WBP, etc.)

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

ICT/cyber
IenW kent een sterke IT-afhankelijkheid. Dit geldt voor zowel de (grote) projecten als de 
bedrijfsvoering. De ADR helpt door middel van audits om de sturing en beheersing van deze 
IT-projecten en de kwaliteit daarvan op orde te brengen en te houden.

2.100

Regeldruk (beleid en uitvoering, ketens en SSO’s)
Het departement realiseert beleidsdoelen in interactie met de omgeving. Het gaat om andere 
ministeries, overheden, publiekrechtelijke organen en private partijen. Dit leidt tot een scala aan 
bestuurlijke en toezichtarrangementen. Eenvoud en helderheid staan daarbij centraal.

2.500

Verander- en absorptievermogen
IenW is voortdurend in beweging. Sturingsconcepten en strategie veranderen, zoals met de 
Koers 2020. Ter verbetering van de samenwerking in de keten beleid - financiële functie loopt 
een verbeterprogramma. Bij veel van deze trajecten wordt de ADR ingeschakeld om deze 
veranderingen te helpen managen.

1.100

Overige onderzoeken bedrijfsvoering
Op verzoek van het departement voeren wij ook reviews en controles uit bij diverse externe 
partijen. Bij knelpunten gesignaleerd in de wettelijke controle doen wij oorzaakanalyses en 
monitoring verbetermaatregelen op verzoek. 

1.000

Totaal aantal uren variabele vraag 6.700

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattend rapport begrotingshoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds

Interim- en deelrapporten ten behoeve van het audit committee 

Controleverklaringen agentschappen: NEA, RWS, KNMI, ILT

Rapporten grote projecten Ruimte voor de rivier, Zandmaas-Grensmaas, HSL-Zuid, Hoog Water Beschermings-
programma 2, European Rail Traffic Management System

Rapporten informatiebeveiliging (BIR, WPG, WBP etc.), DigiD-assessments

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

Interreg V B/C, Kaderprogramma 6/7, TEN-T 900 1.200

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 1.200
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ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT ALSMEDE LANDBOUW, 
NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Variabele vraag

uren

ICT/cyber
Ook in 2018 zal de ADR de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de (vitale) ICT-voorzie-
ningen toetsen aan standaarden, in het bijzonder aan de BIR, en de nieuwe regelgeving inzake 
privacy. Ook zal de ADR onderzoeken uitvoeren in relatie tot de cloud-omgeving en de verant-
woording door de interne ICT-dienstverlener van EZK/LNV. Cybercrime is voor EZK/LNV ook in 
2018 een belangrijk thema. 

4.000

Regeldruk
Dit betreft bijvoorbeeld de reviews op externe accountants bij de afwikkeling van subsidies en 
onderzoek naar de doelmatige invulling door EZK/LNV van de nieuwe regelgeving inzake 
privacy (AVG).

2.000

Verander- en absorptievermogen
Het regeerakkoord heeft als consequentie de oprichting van LNV en een aantal in- en uitva-
ringen van organisatieonderdelen. Dit kan vraagstukken opleveren waar de ADR gevraagd 
wordt onderzoek naar te doen. EZK en LNV hebben grote uitvoeringsorganisaties zoals RVO en 
de NVWA. Deze organisaties zijn hun bedrijfsvoering aan het optimaliseren. De voortgang en 
de implementatie van deze verbeterplannen zal de ADR in 2018 desgevraagd onderzoeken. 

1.800

Governance
EZK en LNV hebben een breed domein waar governance-vraagstukken relevant zijn. Bij EZK/LNV 
gaat de ADR in 2018 onderzoeken uitvoeren op de governance die samenhangt met het toezicht 
op marktpartijen en de aansturing c.q. regie van interne uitvoeringsorganisaties en SSO’s.

2.000

Overige onderzoeken
Naast bovengenoemde thema’s voert de ADR op verzoek andere soorten onderzoeken uit.  
Dit betreft veelal onderzoeken die op basis van actuele thema’s worden ingevuld. Tot deze 
categorie behoren onder andere projectverklaringen.

5.400

Totaal aantal uren variabele vraag 15.200

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattend rapport EZK/LNV

Samenvattend rapport Diergezondheidsfonds

Controleverklaring RVO en NVWA

Deelrapport RVO en NVWA

Departementale rapporten informatiebeveiliging (BIR en DigiD agentschap Telecom)

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

ELGF 6.200

ELFPO 7.900

EFMZV 5.000

EFRO 20.300

Interreg V A 6.200

Nationale verklaring 100

Totaal aantal uren vraag europese unie 45.700
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SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Variabele vraag

uren

ICT/cyber
Onderzoeken in het kader van het vervolg van de aanbevelingen van de Commissie-Elias, nieuwe 
samenwerkingsafspraken SZW-VWS m.b.t. informatiebeveiliging, quality assurance directe finan-
ciering kinderopvang en informatiebeveiliging/privacybescherming in het aansluitproces RSO.

2.000

Regeldruk
Diverse nog in te vullen audits naar regeldruk binnen het domein van SZW.

500

Verander- en absorptievermogen
Onderzoek naar de absorptie/releasecapaciteit DUO, Onderzoeken in het kader van validiteit 
en de naleving van de ketenafspraken zoals bij de Continue Screening Kinderopvang en andere 
nog nader in te vullen audits en onderzoeken op verzoek van het ministerie op het terrein van 
verandermanagement.

900

Overige onderzoeken
Diverse verzoeken om kleine onderzoeken en advies ten aanzien van vraagstukken op het 
terrein van BTW, subsidies, contractbeheer, bestuurlijke boeten. Tevens vraaggestuurde onder-
zoeken gerelateerd aan financial audits en op verzoek van SZW nader onderzoek doen naar 
specifieke onderwerpen die gerelateerd zijn aan de natuurlijke adviesfunctie vanuit de werk-
zaamheden voor de wettelijke taak.

2.000

Totaal aantal uren variabele vraag 5.400

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattend rapport ministerie van SZW

Voortgangsrapportages aan het audit committee

Managementletters bij financiële stromen en andere projecten, incl. agentschap

Controleverklaring eindbalans agentschap SZW

Rapporten informatiebeveiliging (BIR, WPG, WBP etc.) 

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten (rapportage aan BZK)

Vraag Europese Unie

uren

ESF 12.300

EGF 600

EFMB 500

AMIF/ISF 500

Totaal aantal uren vraag europese unie 13.900
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VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, INCLUSIEF 
MEDISCHE ZORG

Variabele vraag

uren

ICT/cyber
Verzoeken van het management betreffende de betere beheersing van veranderingen in 
procesondersteunende ICT-systemen, de beheersing van de beheeromgevingen en onder-
zoeken naar de informatiebeveiliging (BIR en ICV) en de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG).

2.000

Regeldruk
Betreft vooral reviews bij Zorg ZBO’s, ondersteuning van de minister bij het vaststellen van 
producten inzake het toezicht in de zorgketen en advisering in de zorgverantwoordingen en 
concernsturing daarop.

1.000

Verander- en absorptievermogen
Diverse verzoeken in verband met organisatiewijzigingen, waaronder eventuele aanpassingen 
als gevolg van het benoemen van twee ministers in het kabinet Rutte III. Verzoeken die 
aansluitend aan de IT-veranderingen de organisatorische veranderingen betreffen. Tevens 
verzoeken die verband houden met advisering over het inrichten en functioneren van verande-
rende organisatievormen.

3.100

Overige onderzoeken
Diverse werkzaamheden in het kader van reviews, deelname in expertisecentra, WNT bij o.a. 
zorginstellingen, integriteit en andere zorgketen gerelateerde activiteiten.

6.500

Totaal aantal uren variabele vraag 12.600

Vaste vraag

Vaste producten voor de departementale leiding

Samenvattend rapport ministerie van VWS

Interim- en deelrapporten ministerie van VWS (interim), DGV, DGCZ, DGLZ, SG en pSG, RIVM, CIBG en aCBG

Controleverklaringen agentschappen RIVM en aCBG

Rapporten informatiebeveiliging (BIR, WPG, WBP etc.)

Deelrapporten DPS1 tot en met DPS4, systeemtests inkopen Q1 tot en met Q4

DigiD-assessments

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

Rapportage grote ICT-projecten

Vraag Europese Unie

uren

Erasmus+, Jeugd 600

Totaal aantal uren vraag Europese Unie 600
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ONDERZOEKEN OP INTERDEPARTEMENTAAL VERZOEK (ICBR)

Variabele vraag

uren

ICT/cyber
Een beschikbare en betouwbare ICT is een voorwaarde voor het functioneren van de Rijksover-
heid, zowel intern als in de contacten met burgers en bedrijven. Ook in 2018 zal de ADR de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de (vitale) ICT voorzieningen onderzoeken. Deze 
voorzieningen omvatten ook de generieke en rijksbrede ICT voorzieningen zoals basisregistra-
ties en geconsolideerde datacenters. Een belangrijk onderdeel hiervan is de mate waarin de 
informatiebeveiliging op orde is alsook de informatiehuishouding als geheel.

6.000

Regeldruk
Bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving zullen wij aan de voorkant onderzoek doen 
naar de goede balans tussen beleidsmatige afwegingen enerzijds en efficiency en effectiviteit 
in uitvoering en controle anderzijds. Daarbij richten wij ons met name op de beoordeling van 
de toetsbaarheid van opgestelde normen.

500

Verander- en absorptievermogen
De bedrijfsvoering binnen het Rijk wordt steeds meer gecentraliseerd en uitgevoerd door de 
SSO’s van het Rijk. Om dit succesvol te (kunnen blijven) doen, is een voorwaarde dat de afne-
mers kunnen vertrouwen op een gegarandeerde en stabiele kwaliteit van de dienstverlening 
door de SSO’s. Voor de sturing door ministeries op de generieke bedrijfsvoering is zicht op de 
kwaliteit, kosten en doelmatigheidsprikkels van de dienstverlening noodzakelijk. De ADR zal 
ook in 2018 onderzoeken uitvoeren op dit terrein.

1.300

Overige onderzoeken
Een deel van de capaciteit reserveert de ADR voor auditbehoefte die niet past binnen de eerder 
beschreven thema’s. Dit betreft ook ad hoc auditbehoefte van het departement gebaseerd op 
actuele thematiek.

2.600

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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