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1 Samenvatting Belastingdienst en de Douane

op weg naar een betere storing en

verantwoording door het programma MIRM

1 1 Belangriikste boodschap van dit onderzoek een goede basis voor

doorontwikkeling MI RM

Deze evaluatie geeft inzicht in de mate waarin het doel van het programma

Managementinformatie en Risicomanagement MI RM is bereikt Het programma

beoogt de managementinformatie en het risicomanagement binnen de

Beiastingdienst te verbeteren om zo uiteindelijk bij te dragen aan de storing en

verantwoording van de Beiastingdienst Het programma richt zich op het niveau van

het concern de FIOD en op de veertien ketens binnen de Beiastingdienst aismede

op de organisatorische eenheden Douane en Toeslagen Het programma loopt vanaf

2019 tot en met einde 2022

De beiangrijkste boodschap van dit onderzoek is dat het programma een belangrijke

bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeiing en professionalisering van de

managementinformatie MI en het risicomanagement RM op concern en

ketenniveau Daarmee geeft het een goede basis voor de verbetering van de storing
en verantwoording van de ketens en het concernniveau van de Beiastingdienst Nu

is een verdere doorontwikkeling gewenst om de storing en verantwoording verder te

verbeteren Het concernniveau de ketens en de Douane moeten er nu mee gaan

werken om het gewenste effect te bereiken Het gebruik in de vier door de ADR

onderzochte ketens is nog beperkt maar komt op gang In de ketens worden

dashboards ingezien en risico s en managementinformatie worden met enige

regelmaat besproken^ Bij de Douane wordt de gerealiseerde

managementinformatie al meer gebruikt en benut in de besluitvorming

Op concernniveau zijn de managementinformatie en het risicomanagement
verbeterd door de producten en diensten van het programma zoals bijvoorbeeld

opieidingen en doelenboomsessies De herijkte KPI s het Uitgavenmodel de

Compliance Map het dashboard van het concern het kader Managementinformatie
en de strategische risicoanalyses waaraan het programma heeft bijgedragen
worden benut bij het opstellen van het Jaarplan van de Beiastingdienst en de

jaarplannen van de onderdelen van de Beiastingdienst De herijkte KPI s zijn in de

begroting opgenomen Deze producten van het programma werken door in de P C

cyclus van de Beiastingdienst Op concernniveau heeft het programma daarom

bijgedragen aan een verbetering van de storing en de verantwoording van de

Beiastingdienst

De concerndirectie Control Financien C F ondersteunt de ketens ook na de

afloop van het programma bij de doorontwikkeling van de managementinformatie
en het risicomanagement van de ketens De doorontwikkeling betreft het voltooien

van de dashboards en het risicomanagement zoals die als resterende

werkzaamheden worden genoemd in de decharge documenten van de ketens en het

programma Daarna is doorontwikkeling van managementinformatie en

risicomanagement voortdurend wenselijk omdat managers op dit vlak steeds

andere behoeften hebben Overigens kunnen de ketens de gerealiseerde

managementinformatie en het risicomanagement nu al benutten in hun

besluitvorming Dit draagt bij aan het hogere doel van het programma namelijk de

verbetering van de storing en verantwoording van de Beiastingdienst

^ Rode draden analyse per keten programma MI RM 11 4 2022 p 2
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1 2 Bevindingen bij de Belastingdienst

Het programma heeft geleverd volgens bijgestelde afspraken over werkzaamheden

en planningen

Het programma heeft opgeleverd wat is afgesproken in overeenstemming met de

eigen leaders de mogelijkheden en de duur van het programma Daarbij zijn de

pianningen en werkzaamheden gaandeweg bijgesteid De ketenverantwoordelijken
hebben decharge verleend voor de producten en diensten Dit blijkt uit de interviews

en de documenten die het programma heeft opgeleverd

Op concernniveau heeft het programma de producten en diensten geleverd volgens
de afspraak in Programmaplan 1 0 Bovendien heeft het programma een nadere

uitwerking van de Ketenspelregels gemaakt Ten slotte geeft het programma aan

een bijdrage te hebben geleverd aan het inrichten en professionallseren van

risicomanagement bij dienstonderdelen

Bij de ketens constateert de ADR dat het programma de producten en diensten

heeft geleverd We hebben gezien dat het programma met elke keten steeds vooraf

afspraken heeft gemaakt over producten en diensten die passen bij de wensen de

situatie en de mogelijkheden van de keten en het programma Een nauwkeurige

aansluiting tussen de afgesproken producten en diensten in de projeetbrieven

enerzijds en de geleverde producten en diensten in de decharge documenten

anderzijds kunnen wij als ADR niet maken De projeetbrieven bevatten afspraken

op een meer hoog over en abstracter niveau dan de dechargedocumenten waar in

detail staat beschreven wat is opgeleverd en welke werkzaamheden nog resteren

Dit bemoeilijkt een nauwkeurige aansluiting tussen afgesproken en geleverde

producten en diensten

Wij merken op dat het bereikte niveau van de nieuw ontwikkelde

managementinformatie en risicomanagement verschilt per onderzochte keten Het

programma monitort met een APK Analyse per keten de stand van zaken en het

gebruik van de managementinformatie en het risicomanagement in de ketens Dit is

een goed instrument waarmee C F ook na afloop van het programma de

managementinformatie en het risicomanagement vooruit wil brengen Ten tijde van

de evaluatie was de stand van zaken bij de onderzochte ketens als voIgt

Bij Inning en Betalingsverkeer I B zijn de geplande producten en diensten

voor het proces bijzonder uitstel betaling ondernemers coronacrisis gerealiseerd

volgens de APK Deze scope het voornoemde proces is met een goedgekeurde

change request over risicomanagement overeengekomen tussen keten en

programma Het ketendashboard is beschikbaar maar was op moment van decharge

nog niet voltooid Daarom zal nog een nadere ontwikkeling plaatsvinden

Risicomanagement is ingericht in de keten Het risicoregister werd op het moment

van decharge nog niet geactualiseerd en niet besproken Er wordt goed

samengewerkt in de keten om corona gerelateerde werkzaamheden uit te voeren

Er is voldoende kennis ervaring om de managementinformatie en het

risicomanagement te gebruiken Het ontbreken van een product owner en

risicomanager werd als beperkende factor gezien De opdrachtgever heeft decharge
verleend en daarmee de producten en diensten van het programma geaccepteerd
en akkoord bevonden Inmiddels november 2022 heeft I B een product owner

een risicomanager en een senior business analist

Bij Schenk en Erfbelasting S E heeft het programma met de keten

managementinformatie en risicomanagement nader geformaliseerd en ingericht in

de keten Dit heeft geresulteerd in informatiedashboards en een risicoregister De

keten werkt zelf aan een doorontwikkeling hiervan sinds de afronding van het

programma De resultaten van de analyse van de managementinformatie en het

risicomanagement krijgen opvolging in de keten Een aantal producten en diensten

7 van 45 | Belastingdienst en Douane op weg naar betere

managementinformatie en risicomanagement

1630001 00001



vraagt nog een doorontwikkeling Ook kunnen de ketenpartners de

informatiedashboards meer benutten Risicomanagement is ingeregeld maar

doordat de risicomanager niet meer beschikbaar is is de verbetering van het

risicomanagement stilgevallen Hierdoor wordt het register niet meer geactualiseerd
en het gebruik van risicomanagement risicobeheersing niet ianger bevorderd De

veranderkundige aanpak van het programme heeft bijgedragen aan de

samenwerking in de ketens Aanvullende kennis vaardigheden en capaciteit is

gewenst om de beoogde verbetering van de storing beheersing te realiseren^ De

opdrachtgever heeft met een vertraging van ongeveer een half jaar decharge
verleend en daarmee de producten en diensten van het programme geaccepteerd
en akkoord bevonden

Bij Omzetbelasting OB waren op het moment van decharge twee procesgebieden

uitgewerkt Het resterende proces betalen moet nog aan het dashboard worden

toegevoegd Om het ketendashboard in de praktijk goed te gebruiken is een nadere

ontwikkeling gewenst Er is iange tijd geen risicomanager werkzaam geweest binnen

deze keten Dit werd gezien als risico voor de doorontwikkeling van het

risicomanagement Inmiddeis is een risicomanager geworven De opdrachtgever
heeft decharge verieend en daarmee de producten en diensten van het programme

geaccepteerd en akkoord bevonden De randvoorwaarden voor risicomanagement

zijn nu ingevuld en sinds 1 december is er een product owner

De keten Vennootschapsbelasting VPB tensiotte is vergevorderd op zowei het

gebied van managementinformatie ais op het gebied van risicomanagement Het

dashboard en het risicoregister worden structureei gebruikt en besproken De keten

beschikt over een risicomanager daarmee is de kans op borging van het

risicomanagement groter dan bij ketens die geen risicomanager hebben Het

programme geeft de ketenpartners het advies om daadwerkelijk te gaan sturen met

de managementinformatie en het risicomanagement om de ketendoelen te behalen

Er is decharge verieend

Programme blijft volgens prognose binnen budget

Op het moment van uitbrengen van deze rapportage iuidt onze bevinding over de

financieie afspraken dat de kosten verbonden aan de inhuur van externe

medewerkers voor het programme MI RM in de periode 2019 tot en met 2022

binnen de toegekende budgetten liggen Vanaf eind 2022 zal er wel spanning gaan

ontstaan op het budget

Oorzaken bijstellen activiteiten

Een aantai factoren dwong het programma om de activiteiten bij te stelien Ten

eerste werkte de ketensturing nog niet optimaal en was de capaciteit bij de ketens

beperkt Het programma moest zijn inzet verdelen over veertien ketens Douane

ROD en Toesiagen Verder verschiiden de ketens in hun ontwikkeiing Daarom heeft

het programma veei geinvesteerd aan de voorkant Met het uitwerken van de

ketenspelregels en het organiseren van sessies voor het opstellen van de doelen van

de individueie ketens heeft het programma een bijdrage geieverd aan de interne

samenwerking binnen de Beiastingdienst en binnen de ketens Daarnaast kostte het

inwerken van de meer dan vijftig externe medewerkers meer coordinatie dan

gepland Daarbij bleek het ontsluiten van data voor de dashboards moeilijk en

tijdrovend De Beiastingdienst heeft een te beperkte personele bezetting op het

gebied van IV en heeft de komende jaren een overvoiie IV agenda DF A Directie

Datafundamenten Anaiytics geeft aan hierbij ook afhankeiijk te zijn van de

ontsluiting van andere gegevens Ten slotte nam het opstarten van de

samenwerking en het ieren werken met de meer gestructureerde en formele

werkwijzen en kaders tijd in besiag

^ Deze alinea baseert zich op de Oplegger bij de APK S E van juni 2022
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Gebruikers van de onderzochte ketens zijn overwegend tevreden over de producten
het gebruik komt op gang

Wij hebben geconstateerd dat de dashboards bij de ketens beschikbaar zijn en

worden ingezien Alle ketens geven aan een dashboard te hebben en dat er met

behulp van het programme grote stappen gezet zijn op het gebied van MI Twee

van de vier ketens drie van de vier ieden van de Stuurgroep en drie andere

geinterviewden geven in hun gesprekken wel aan dat wat is opgeleverd nog

beperkt is Het programme heeft bijgedragen aan een beiangrijke step op het

gebied van MI maar de dashboards zijn nog gevuid met een beperkt aantal KPI s en

het gebruik na vertrek van het programma is volgens hen een punt van zorg Twee

van de vier ketens geven aan dat het dashboard aan hun verwachtingen voldoet en

dat ze bruikbaar zijn

Wat risicomanagement betreft geven alle onderzochte ketens aan dat er vergeleken
met managementinformatie kleinere stappen zijn gezet Al de onderzochte ketens

geven aan nog met een beperkt aantal top risico s te werken In hun ogen is een

nadere ontwikkeling nodig om het hele speelveld aan risico s in kaart te brengen en

dat het risicomanagement nog niet geinternaliseerd is binnen het bestuur van hun

keten Geinterviewden van twee ketens en een lid van de Stuurgroep geven aan dat

het programma hierbij te weinig of te kort ondersteuning heeft geboden aan de

ketens Twee ketens menen dat zij intern te weinig capaciteit hebben om het

risicomanagement verder op te pakken Ook geven meerdere Ieden van de

Stuurgroep aan zorgen te hebben over het vervolg van risicomanagement binnen de

ketens De door het programma georganiseerde sessies zijn wel positief ontvangen
en hebben bijgedragen aan het risicobewustzijn De ADR constateert dat het hebben

van een risicomanager in een keten helpt om het risicomanagement goed te laten

functioneren

De succesfactoren het programma leverde kwaliteit

Dat de gebruikers tevreden zijn komt door de succesfactoren van het programma

Het programma heeft ten eerste tijd budget capaciteit en medewerking gekregen
om managementinformatie en risicomanagement te ontwikkelen Het programma

voeit zich gesteund door de Stuurgroep Daarbij geven de ketens aan dat de

programmavoering goed was De aanpak was gestructureerd en goed voorbereid

Bovendien hadden de medewerkers van het programma kennis en ervaring en

waren gemotiveerd Om het gebruik van de nieuwe werkwijzen te bevorderen

maakte een veranderkundige aanpak onderdeel uit van het programma Ten derde

zijn managementinformatie en risicomanagement op concern keten en

directieniveau geborgd in de P C cyclus Tenslotte was er voor verschiilende

belastingmiddelen al informatie aanwezig die gebruikt zijn in de dashboards in de

ketens

De toekomst van MI RM ligt in handen van de ketens en het concern

Ais er binnen de ketens geen vaste capaciteit is voor risicomanagement en als het

risicomanagement niet besproken wordt aan de ketentafels verwachten het

programma de ketens en de ADR dat de ontwikkeling op dit viak zal stagneren In

de dashboards is veel interesse de gebruikers wilien graag een doorontwikkeling
van de dashboards C F ondersteunt deze doorontwikkeling na afloop van het

programma Het gebruik van de producten is nog beperkt zichtbaar bij de ketens

en al meer zichtbaar op concernniveau De impact van het programma op de storing
en verantwoording moet komende jaren blijken

Het gebruik van de nieuw ontwikkeide managementinformatie en risicomanagement
is vooral afhankelijk van de inzet en toewijding van de gebruikers constateert de

ADR Uit het bovenstaande blijkt dat zij deze verantwoordelijkheid nog niet aitijd

zelfstandig oppakken De gebruikers verwachten hierbij de inzet en toewijding voor
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MI RM van het programma ook nadat het programma zijn inzet had geleverd Er

bestaat daarom een risico dat ondanks de inzet van de programmamedewerkers
met het einde van het programma de ontwikkeling van MI RM binnen de ketens tot

stilstand komt Het programma geeft aan dat het zijn werkzaamheden zal

overdragen aan de lijn DF A C F etc Daarnaast wijst het programma op het

beiang van goed opdrachtgeverschap en eigenaarschap in de ketens Dit is van

belang voor de ontwikkeling en het gebruik van de managementinformatie en het

risi comanagement

1 3 Belangrijkste verbetersuggesties Belastingdienst doorontwikkeling

gebruik en impact Ml en RM

Zorg er als C F voor dat de aandacht voor managementinformatie en

risicomanagement op het strategisch en tactisch niveau wordt vastgehouden zodat

de producten en diensten van het programma daadwerkelijk ten goede komen aan

de storing en verantwoording van de Belastingdienst Vraag daarom de leden van

het DTBD om binnen de Belastingdienst te laten zien dat zij sponsoren zijn en de

managementinformatie en het risicomanagement benutten in hun besiuitvorming

Blijf ook na het programma als C F de ketens ondersteunen bij het voltooien van

hun dashboards met managementinformatie en hun risicomanagement Ondersteun

de ketens bij het aantrekken van een risicomanager om het risicomanagement te

onderhouden en aan te jagen

Blijf als C F het gebruik van de dashboards met managementinformatie en de

werking van risicomanagement monitoren Signaleer naar het DTBD als het gebruik
en de impact achterblijven

Benadruk als C F dat de mensen van het concern en de ketens het verschil maken

Hun inzet en toewijding is een belangrijke succesfactor voor het verbeteren van de

storing en verantwoording

1 4 Bevindingen en verbetersuggesties voor de Douane

Context Douane Behoefte aan MI op concernniveau

Bij de start van het programma was de Douane een onderdeel van de

Belastingdienst In die context heeft het programma ook producten en diensten

geleverd aan de Douane Per 1 januari 2021 is de Douane een zelfstandig onderdeel

geworden binnen Financien Bij die nieuwe rol en positie was de Douane vooral op

zoek naar MI op tactisch en strategisch niveau voor de storing en verantwoording
Voor de operaties was al veel MI beschikbaar De Douane heeft ervoor gekozen

geen risicomanagementproducten af te nemen omdat het zelf al verder is in het

risicogericht werken

Afspraken nagekomen binnen beperkte scope

Het programma en de Douane hebben samen gedurende het traject afspraken

gemaakt over de scope van de programmawerkzaamheden Concreet heeft het

programma ondersteund bij het formuleren van de KPI s en de gewenste

managementinformatie op het concernniveau van de Douane Dat is een belangrijke

bijdrage gezien de transitie die de Douane doormaakt naar een zelfstandige rol

binnen Financien De bijdrage van het programma betreft het succesvol uitwerken

van enkele KPI s tot managementinformatie in het dashboard Er is nog een groot
aantal KPI s dat de Douane in de toekomst uit wil werken Dit is een traject van

meerdere jaren Dit ligt niet aan het programma maar vooral aan het nlet kunnen

ontsluiten van de benodigde informatie
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Douane tevreden maar wenst doorontwikkeling MI

De Douane is tevreden over de producten en diensten van het programma vooral

over de kwaliteit ervan Maar omdat de MI nog niet af is wii de Douane in de

toekomst vervoigstappen zetten Hiervoor is de Douane sterk afhankelijk van de

dienstverlening en het ontsluiten van data vanuit dienstonderdelen binnen de

Belastingdienst De beschikbaarheid hiervan is beperkt en vormt een vertragende
factor voor de doorontwikkeling van de managementinformatie binnen de Douane

Daarnaast had de Douane zelf ook te maken met vertragende factoren zoals de

opbouw van zijn eigen zelfstandige bedrijfsvoering en de ontsluiting van eigen data

Verbetersuggestles doorontwikkeling door het programme ondersteuning door de

Belastingdienst en monitoring door F C

Voor de F C Financien Control van Douane ziet de ADR de volgende

verbetersuggestles
Focus de komende tijd op het beschikbaar maken van de

managementinformatie die de Douane op korte termijn nodig heeft voor de

storing en verantwoording

Blijf kennis en ervaring uitwisselen met de Belastingdienst

Bespreek komend jaar in het MT van de Douane of de

managementinformatie en het risicomanagement is verbeterd en hoe dit

heeft geleid tot een aantoonbare verbetering van de storing en

verantwoording van de Douane
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2 Inleiding

2 1 Aanleiding en context

De Belastingdienst wil op basis van betrouwbare managementinformatie en

risicomanagement sturen op het behalen van zijn doelen Kwalitatief goede

managementinformatie en risicomanagement zijn ook nodig om te kunnen

verantwoorden aan het Ministerie van Financien de eigenaar de Tweede Kamer en

andere stakeholders

Eerder constateerden onderzoekers van zowel het COB onderzoek^ als van de

Algemene Rekenkamer dat de managementinformatie en het risicomanagement van

de Belastingdienst niet toereikend waren Ook bewindspersonen en de Tweede

Kamer hebben op enig moment aangegeven dat ze niet voldoende gemformeerd
warden door de Belastingdienst

Als reactie kondigde de toenmalige Staatssecretaris een vernieuwingsopgave voor

de Belastingdienst aan Kamerbrief d d 26 4 2018 en 14 12 2017 waarin

beheerst vernieuwen centraal staat Die opgave omvat vier onderdelen storing

beheersing op orde personeel op orde ICT op orde en leiderschap cultuur op

orde Het programme MI RM past in het eerste onderdeel

Door de toenmalig minister van Financien is op 11 januari 2020 richting de Tweede

Kamer aangegeven dat meerdere malen is gebleken dat de storing op de

Belastingdienst gehinderd werd door een gebrek aan adeqoate

managementinformatie De minister gaf het volgende aan Goede

managementinformatie is crociaal om de juiste besluiten te kunnen nemen De

informatie is echter no nog niet snel en adeqoaat genoeg beschikbaar om risico s in

de organisatie vroegtijdig te kunnen signaleren en aan te pakken De juiste
informatie is ook onontbeerlijk voor verbetering in het beleid en in de

dienstverlening aan burgers

De Belastingdienst geeft invulling aan het verbeteren van de managementinformatie
en het risicomanagement met het programma Management Informatie en

Risicomanagement hierna MI RM

Bij de start van het programma is afgesproken dat het aan het eind van de looptijd
wordt geevalueerd Daartoe dient dit onderzoek dit is uitgevoerd door de ADR Het

programma richt zich op het concern en de ketens die betrekking hebben op de

belastingmiddelen omdat vooral burgers en bedrijven de gevolgen ondervinden als

de uitvoering van deze middelen of toeslagen onvoldoende op orde is Deze keuze

is gemaakt om de scope niet te omvangrijk te maken en omdat op operationeel
niveau van de dienstonderdelen al veel managementinformatie beschikbaar is^ Het

programma heeft een bijdrage geleverd aan de dienstonderdelen middels

vraaggestuurde opdrachten Ook Douane en Toeslagen vallen binnen de scope van

het programma

^
COB Commissie Onderzoek Belastingdienst De COB deed onderzoek in opdracht van de

Minister van Financien en heeft op 27 januari 2017 zijn rapportage uitgebracht Onderzoek

naarde besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst
^
p l9 Programmaplan 1 0 d d 14 2 2019

^
p ll Programmaplan 2 0 d d 31 1 2020
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2 2 Doelstelling hoofd en deelvragen
De evaluatie geeft inzicht in de mate waarin het doel van het programma is bereikt

Doel van het programma is de Beiastingdienst op keten en concernniveau effectiever

te laten sturen en verantwoorden De producten werkwijzen kaders en de aanpak
die het programma ontwikkelt faciliteren het management van de Beiastingdienst op

strategisch concern en tactisch keten dienstonderdeei niveau Waar mogelijk
ondersteunt het programma de implementatie van producten en werkwijzen Het

programma draagt op deze manier bij aan het verkrijgen van een steviger grip op het

heden en beter zlcht op de toekomst

Om inzicht te geven in de doelbereiking van het programma MI RM geeft de

evaluatie antwoord op de volgende hoofdvraag

Heeft het programma MI RM zijn doel bereikt welke leerervaringen levert het

programma op en welke verbetersuggesties voor de toekomst zijn er

Om antwoord te geven op deze hoofdvraag geeft deze evaluatie antwoord op de

volgende deelvragen

1 Heeft het programma opgeleverd wat is afgesproken in termen van

producten diensten tijd geld en kwaliteit

2 In hoeverre zijn de gebruikers van bet programma tevreden over de

producten en diensten en in hoeverre gebruiken ze deze in hun werk

3 In hoeverre dragen de producten en diensten van het programma bij aan de

MI en het RM en aan de storing en verantwoording van de Beiastingdienst
4 Weike factoren zitten en ofzaten de doelbereiking van het programma in de

weg Belemmerende factoren

5 Weike factoren pakken en of pakten voor de doelbereiking van het

programma goed uit Succesfactoren

6 Wat zijn verbetersuggesties voor de MI en het RM voor de toekomst

2 3 Object van onderzoek afbakening en definities

Het object van deze evaluatie omvat de resultaten en effecten van het programma

MI RM tot en met 1 oktober 2022 De interviews zijn gehouden in de zomer van

2022 De documentenanalyse heeft tot medio november plaatsgevonden Veel

documenten dateren van voor de zomer Deze rapportage is opgesteld en

afgestemd in de maanden oktober en november 2022 Het is mogelijk dat er tussen

de opievering van de documenten en het moment van rapportage zaken zijn
veranderd Dit rapport is afgestemd met de opdrachtgever en die bevestigt dat bij
het uitbrengen van de rapportage dit rapport een actueel beeld geeft Het

programma loopt van 2019 tot en met einde 2022

Dit onderzoek beperkt zich tot de resultaten en effecten van het programma MI RM

binnen het concern en de ketens van de Beiastingdienst en de Douane

Voor dit onderzoek zijn in overleg met de opdrachtgever vier ketens van de

Beiastingdienst onderzocht Inning en Betalingsverkeer I B Schenk en

Erfbelasting S E Omzetbelasting OB Vennootschapsbelasting VPB Daarnaast

zijn het concern en de Douane onderzocht

Onder betrokkenen verstaan we

• Medewerkers en het management van het programma MI RM Wanneer

verwezen wordt naar het programma wordt bedoeld het management en

de medewerkers die werkzaam zijn binnen het programma en die de

werkzaamheden binnen de kaders van het programma uitvoeren

Medewerkers en managers van de Beiastingdienst en de Douane die de

producten en diensten van het programma hebben afgenomen Deze groep

wordt in dit onderzoek ook wel aangeduid als de gebruikers van het

programma Wanneer verwezen wordt naar de keten worden bedoeld de
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medewerkers en de managers van de Belastingdienst die werkzaam zijn
binnen een van de ketens

j PersQonsgegevens [ Bovendien worden met de ketens bedoeld de vier

ketens excl Douane die in dit onderzoek zijn onderzocht

Persoonsgegevens

In dit onderzoek hanteren we de definities voor managementinformatie en

risicomanagement zoals die door het programma zijn opgesteld

Managementinformatie managementinformatie bestaat uit bewerkte gegevens

die directies de ketens en het concern in staat stellen om de Belastingdienst en de

Douane te sturen en beheersen op het bereiken van zijn algemene en operationele

doelstellingen

Risicomanagement een houding van medewerkers en een expliciete werkwijze

bijvoorbeeld het nemen van beheersmaatregelen om de ingeschatte risico s op

strategisch tactisch en operationeel niveau te beheersen om de doelen van de

Belastingdienst te bereiken De schatting wordt gebaseerd op de mogeiijke impact
en de kans dat een risico zich voordoet

2 4 Rapportage
De ondrachtaever van dit onderzoek is del Persoonsgegevens

Persoonsgegevens Belastingdienst Hij is eigenaar
van de rapportage en gaat over de verspreiding van het rapport

2 5 Leeswijzer
De voigende hoofdstukken geven de bevindingen per deeivraag De hoofdstukken 3

tot en met 6 geven bevindingen en hoofdstuk 7 de verbetersuggesties over de

Belastingdienst Als onderdeel van de Belastingdienst heeft de Douane als keten

meegedaan met het programma MI RM vanaf 2020 De Douane is in de loop van het

programma een zelfstandig onderdeel van Financien geworden daarom hebben wij
de bevindingen en verbetersuggesties voor de Douane opgenomen in een apart
hoofdstuk hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 bevat de onderzoeksverantwoording Dit

rapport is ondertekend in hoofdstuk 10
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3 Decharge verleend producten en diensten

opgeleverd zoals afgesproken na bijstelling

3 1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft u antwoord op deelvraag 1

Heeft het programma opgeleverd wat is afgesproken in termen van producten
diensten tijd geld en kwaUteit Het gaat om afspraken over

• De realisatie van producten en diensten

• De besteding van tijd
• De besteding van het programmabudget
• De reaiisatie van kwaiiteit

Aan het eind van dit hoofdstuk geven we kort antwoord op deze deeivraag

3 2 Afspraken over realisatie producten en diensten programma heeft

activiteiten bijgesteld

3 2 1 Belangrijkste programmadocumentatie om de afspraken van de ketens te monitoren

Dit zijn de beiangrijkste documenten van het programma die betrekking hebben op

de ketens

• Voorafgaande aan de ievering van producten en diensten heeft het

programma met eike keten veertien in totaai en de Douane afzonderiijk

afspraken gemaakt over de te ieveren producten en diensten Deze afspraken
hebben zij vastgeiegd in projectbrieven

• Met een decharge document ontheft de ketcffip|rsQQnsgegeve||iiet programma van

zijn werkzaamheden voor de keten en accordeert de geieverde producten en

diensten Ook bevat het document een evaluatie van de levering van de

producten en diensten door het programma Programmamedewerkers geven

aan dat decharge is verieend in een dechargegesprek Vervolgens is de

decharge geaccordeerd in de Stuurgroep van het programma
• Met de APK analyse per keten monitort het programma bij alle ketens

afzonderiijk de stand van zaken van de managementinformatie en het

risicomanagement na circa negen maanden na de decharge
• Met het document Definition of Done inventariseert het programma welke

producten en diensten het heeft geleverd aan de ketens

• Met een Rode draden Analyse formuleert het programma de rode draad uit

alle APK s van de ketens

Deze documenten naast de interviews vormen de basis voor onze bevindingen bij
de Belastingdienst

3 2 2 Belangrijkste bevinding op concernniveau geleverd volgens afspraak
In het eerste jaar van het programma 2020 heeft het programma een bijdrage

geleverd aan de managementinformatie en het risicomanagement op concernniveau

Hiertoe heeft het programma de volgende producten documenten opgeleverd
• Een nadere uitwerking van de ketenspelregels
• Governance risicomanagement
• Kaderstelling managementinformatie en risicomanagement
• Herijking KPI s

• Uitgavenmodel 2019 UM

• Een concerndashboard

• Een Compliance Map
• SRA rapportages strategische risicoanalyse en rapportages werkgroepen

toprisico s

De opgeleverde producten sluiten aan op de producten en diensten zoals genoemd in

het Programmaplan 1 0 Daarmee heeft het programma de producten en diensten
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geleverd volgens de afspraak in Programmaplan 1 0 Er is voor de producten decharge
verleend De ADR heeft de Compliance Map ingezien evenals de Nadere uitwerking

Ketenspelregels de herijkte KPI s en het Uitgavenmodel 2019

3 2 3 De producten van het programma op concernniveau toegeficht
Vier producten op concernniveau lichten we hieronder toe Ten eerste heeft het

programma het directieteam van de Belastingdienst DTBD ondersteund in de

herijking en herdefiniering van de Hoofd KPI s op concernniveau Deze HKPI s zijn
na besluitvorming in het DTBD opgenomen in de begroting IX 2021 Notitie

Projecteinde HKPI s d d 28 8 2020 Aansluitend vindt er een doorontwikkeling van

de HKPI s plaats

Ten tweede heeft het programma ondersteund bij de totstandkoming van het

Uitgavenmodel UM Dit is een instrument dat wordt gebruikt om inzicht te geven

in de uitgaven en personele inzet over een voorafgaand kalenderjaar vanuit het

oogpunt van

• Het proces van de Belastingdienst
• Het middel van de Belastingdienst Wetgeving
• Het subject van de Belastingdienst Klantgroep
• De uitgavensoort Personeel Materieel

■ Het programma Apparaat
• Het bedrijfsonderdeel Budgethoudend en Uitvoerend

Het doel van het UM is om inzicht te geven in de werkelijke uitgaven en inzet van

capaciteit van de Belastingdienst in euro s en in fte s Ook is het mogelijk de

rapportage verder te specificeren naar dienstonderdeel en uitgavensoort Een

dergelijk rapport van de uitgaven wordt jaarlijks gegenereerd Dit rapport is een

planning en control instrument en levert een bijdrage aan de verantwoording van de

uitgaven van de Belastingdienst op strategisch en tactisch niveau® Het

Uitgavenmodel is met een bijgestelde planning afgerond en het model is goed

ontvangen Er is begrip en draagviak voor het model gecreeerd Uit de evaluatie

blijkt dat het gebruik op gang komt^

In de derde plaats heeft het programma een Compliance Map gecreeerd Dit is een

overzicht met management informatie over hoe de compliance® over de

verschillende belastingmiddelen wordt beoordeeld Het overzicht wordt jaarlijks

gegenereerd Het laat zien wat er aan belastinggeld binnenkomt bij de

Belastingdienst verdeeld over de verschillende belastingmiddelen® De Map omvat

de belastingopbrengsten die een jaar eerder binnenkwamen en de mate van

zekerheid dat de opbrengsten ook in de toekomst worden opgehaald De

Compliance Map laat ook zien waar zich risico s manifesteren dat burgers en

bedrijven niet uit zichzelf de wettelijk verplichte belasting betalen De risico s

kunnen zitten in de uitvoering handhaving of wetgeving De Compliance Map wordt

gebruikt als input voor de jaarplannen van de directies binnen de Belastingdienst en

de Jaarlijkse risicoanaiyse voor en in het DTBD

De Compliance Map komt enerzijds tot stand op basis van kwantitatieve

systematisch geproduceerde gegevens uit digitale systemen met hulp van DF Ai®

en anderzijds op basis van kwalitatieve informatie uit expertsessies Er is een

dashboard waarin alle informatie uit de Map is opgenomen De Compliance Map op

6
Eindrapportage Project Uitgavenmodel 2019 d d 21 10 2020

^

Project Uitgavenmodel Evaluatie project UM d d 14 10 2020

Bij de Belastingdienst duidt compliance op de naleving van of het conformeren aan

belastingwet en regelgeving door burgers bedrijven
®

Dit is aanvullend op de al bestaande managementinformatie die aangeeft wat er aan

belastinggelden niet binnenkomt maar wel binnen zou moeten komen

De directie binnen de Belastingdienst die onder andere verantwoordelijk is voor de

ontwikkeling het beheer en het onderhoud van managementinformatie over het primaire

proces van de Belastingdienst DF A is niet alleen dataleverancier en de ontsluiter van

bronnen maar is ook betrokken bij de afstemming van de definities met de primaire processen
van de Belastingdienst

8
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concernniveau wordt overgedragen aan UHB en de Compliance Map voor

Particulieren wordt overgedragen aan de directie Particulieren Met CAP en DF A

zijn proces en beheerafspraken gemaakt over de jaarlijks terugkerende
werkzaamheden voor de Compliance Mapi^

Ten slotte heeft het programme voor het DTBD directieteam Belastingdienst

strategische risicobijeenkomsten georganiseerd waarin de strategische risico s die

voorzien worden over een periode zijn benoemd Dit SRA proces wordt jaarlijks

doorlopen Dit is de basis voor de risicoparagraaf in het jaarplan van de

Belastingdienst Het programma heeft tot nu tot deze risicoparagraaf geschreven
Na afloop van het programma zal C F dit overnemen Ook geeft het programma

aan dat het een bijdrage heeft geleverd aan het inrichten en professionaliseren van

risicomanagement bij dienstonderdelen Het programma noemt hierbij bijvoorbeeld
het organiseren van opieidingen en de toetsing op en advisering bij de jaarstukken
en de VMR s

3 2 4 Afspraken met de ketens worden verschillend beleefd producten geleverd volgens

afspraak
Uit de interviews komt naar voren dat niet alle gebruikers meer een duidelijk beeld

hebben van de afspraken tussen het programma en de ketens Dat wil zeggen dat

zij niet meer kunnen herhalen welke afspraken zijn gemaakt in de projectbrieven
Een keten vormt hierop de uitzondering Het beeld van de ADR is het volgende er

bestaat een verschil in beleving tussen het programma en de gebruikers

Ten eerste is vastgesteld dat er decharge is verleend voor de producten en diensten

door de verschillendel Persoonsgegevensn Daarmee wordt bevestigd dat het

programma heeft geleverd wat is afgesproken Afspraken bijv m b t de planning

zijn tussentijds bijgesteld Die bijgestelde afspraken zijn het programma en de

ketens steeds onderling overeengekomen en zijn formeel bekrachtigd in change

requests

In de tweede plaats blijkt uit de interviews dat de ketens hoge verwachtingen
hadden van het programma Ketenverantwoordelijken geven in de interviews aan

dat zij nog meer van het programma hadden verwacht met name op het vlak van

risicomanagement Over managementinformatie zijn alle ketens positiever Dit kan

komen doordat de praktische uitwerking en levering van producten en diensten een

gezamenlijk iteratief proces is geweest Blijkbaar hebben de ketens de indruk dat

afgesproken producten en diensten van het programma meer zouden omvatten en

ook konden worden voltooid binnen de looptijd van het programma Dat bleek onder

de omstandigheden niet altijd mogelijk De ketenmedewerkers noemen vooral het

dashboard met managementinformatie het risicoregister en de sessies die aan deze

producten ten grondslag liggen doelenboomsessies en risicosessies als de door het

programma opgeleverde producten en diensten Alle ketens hebben behoefte aan

verdere ondersteuning op het gebied van risicomanagement en twee van de vier

ketens een deel van de Stuurgroep en andere geinterviewden geven aan dat de

managementinformatiedashboards nog beperkt zijn gevuld met enkele KPI s

Het programma verklaart dit verschil in beleving of verwachtingen door het

toegenomen ambitieniveau van de ketens gedurende de looptijd van het

programma De ketens hadden in beginsel geen managementinformatie en

risicomanagement Gaandeweg werd het nut van MI en RM duidelijker voor de

ketens en namen vragen en wensen toe

De gebruikers hebben wel de indruk dat het programme heeft geleverd wat is

afgesproken over producten en diensten en de |PersQonsgegevens|hebben decharge
verleend Dit lijkt in tegenspraak met het feit dat de ketens ook aangeven dat ze

meer hadden verwacht Deze tegenstelling komt voort uit het feit dat de ketens in

de praktijk de afspraken in de projectbrieven niet meer exact voor ogen hadden ten

Notitie Projecteinde en overdracht Compliance Map d d 17 1 2020
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tijde van dit onderzoek De projectbrieven zijn vaak ver voor de interviews

vastgesteld

3 2 5 De producten van het programma bij de ketens toegelicht
0ns beeid per keten is ais voIgt Voor de onderzochte keten Inning en

Betalingsverkeer I B stelt de ADR vast op basis van de projectbrief het

dechargedocument en de APK^^ dat de geplande producten en diensten voor het

proces bijzonder uitstei betaiing ondernemers coronacrisis zijn gereaiiseerd Deze

scope^^ is met een goedgekeurde change request over risicomanagement

overeengekomen tussen keten en programma Het ketendashboard is beschikbaar

maar was op moment van decharge nog niet voitooid Daarom is nog een nadere

ontwikkeling wenselijk Risicomanagement is ingericht in de keten Het risicoregister
werd op het moment van decharge nog niet geactualiseerd en niet besproken Er

wordt goed samengewerkt in de keten om corona gereiateerde werkzaamheden uit

te voeren Er is voldoende kennis en ervaring om de managementinformatie en het

risicomanagement te gebruiken Het ontbreken van een product owner en

risicomanager wordt ais beperkende factor gezien De opdrachtgever heeft decharge
verleend en daarmee de producten en diensten van het programma geaccepteerd
en akkoord bevonden Inmiddels november 2022 heeft I B een product owner

een risicomanager en een senior business analist

Bij de keten Schenk en Erfbelasting S E heeft het programma

managementinformatie en risicomanagement nader geformaliseerd en ingericht Dit

heeft geresuiteerd in informatiedashboards en een risicoregister De keten werkt

zelf sinds de afronding van het programma aan een doorontwikkeling hiervan De

resultaten van de analyse van de managementinformatie en het risicomanagement

krijgen opvolging in de keten De bewustwording over wat de informatiedashboards

kunnen betekenen voor de keten moet nog toenemen Risicomanagement is

ingeregeld maar doordat de risicomanager niet meer beschikbaar is is de

verbetering van het risicomanagement stilgevallen Hierdoor wordt het register niet

meer geactualiseerd en het gebruik van risicomanagement risicobeheersing niet

langer bevorderd De veranderkundige aanpak van het programma heeft

bijgedragen aan de samenwerking in de keten Aanvullende kennis vaardigheden
en capaciteit zijn wenselijk om de beoogde verbetering van de storing beheersing
te realisereni^ De opdrachtgever heeft met een vertraging van ongeveer een half

jaar decharge verleend en daarmee de producten en diensten van het programma

geaccepteerd en akkoord bevonden

Voor de keten Omzetbelasting OB waren op het moment van decharge twee

procesgebieden uitgewerkt Het resterende proces betalen moet nog aan het

dashboard worden toegevoegd Om het ketendashboard te kunnen gebruiken is een

nadere ontwikkeling wenselijk Er is lange tijd geen risicomanager werkzaam

geweest binnen deze keten Dit werd gezien ais risico voor de doorontwikkeling van

het risicomanagement Sinds 1 juli is een risicomanager geworven De

opdrachtgever heeft decharge verleend en daarmee de producten en diensten van

het programma geaccepteerd en akkoord bevonden Per november 2022 zijn de

functies voor risicomanagement ingevuld Ook een product owner is aangesteld

De keten Vennootschapsbelasting VPB is vergevorderd op zowel het gebied van

MI ais op het gebied van RM Het dashboard en het risicoregister worden structureel

gebruikt en besproken De keten beschikt over een risicomanager daarmee is de

kans op borging van het risicomanagement groter dan bij ketens die geen

risicomanager hebben Het programma geeft de ketenpartners het advies om

daadwerkelijk te gaan sturen met de managementinformatie en het

risicomanagement om de ketendoelen te behalen Er is decharge verleend

d d 14 6 2022

D w z de producten en diensten voor dit domein uit de projectbrief
Deze alinea baseert zich op de Opiegger bij de APK S E van juni 2022
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3 2 6 Deefprogramma verandermanagement afs integraal onderdeel van het programma

Het programma bestaat naast de deelprogramma s voor managementinformatie en

risicomanagement uit het deelprogramma Verandermanagement VM Het gaat om

een integrale aanpak waarbij verandermanagement een onderdeel is van de inzet

op managementinformatie en risicomanagement Met verandermanagement heefl

het programma gedurende de uitvoering van programma aandacht besteed aan het

bevorderen van een duurzame gedragsverandering bij ketens en het concern

Vooraf is er met een gap anaiyse de st situatie vastgesteid om te kunnen bepalen
wat nodig is om tot de so situatie te komen en de inschatting van de impact van

deze wijzigingen op de COPAFIJTH aspecten^^ de impactbepaiing De

impactbepaiing geeft inzicht in de veranderbereidheid voor iedere individuele keten

op basis waarvan de veranderopgave is vastgesteid Voor iedere keten werd een

veranderkundige ingezet die bijdroeg aan de veranderopgave

In het kader van verandermanagement zijn onder andere de voigende
werkzaamheden verricht

• Het organiseren van opieidingen op het gebied van MI en RM

• Het organiseren van inspiratiesessies op het gebied van RM

• Het begeleiden van diverse sessies zoais risicodiaioog sessies en serious

gaming m b t MI en waar van toepassing RM

Ook het borgingsplan en de APK worden gerekend tot verandermanagement In de

APK s wordt de impact van het verandermanagement gemeten door een zeif

evaiuatie per keten waarbij hen gevraagd wordt de eindsituatie op het gebied van

MI RM te vergeiijken met de beginsituatie Voor de uitvoering van

verandermanagement is aangesioten bij de activiteiten van het Belastingdienst
brede programma voor ieiderschap en cuituur

3 3 Programma blijft volgens prognose binnen budget

Op het moment van uitbrengen van deze rapportage iuidt onze bevinding over de

financieie afspraken dat de kosten verbonden aan de inhuur van externe

medewerkers voor het programma MI RM in de periode 2019 tot en met 2022

binnen de toegekende budgetten liggen De toegekende budgetten zijn opgenomen

in de door de IRF goedgekeurde bestedingspiannen Hierbij gaan wij er op dit

moment van uit dat de daiing van inhuurkosten die het programma verwacht in

novemberen december 2022 daadwerkelijk wordt gereaiiseerd Vanaf eind 2022 zal

er wei spanning gaan ontstaan op het budget

3 4 Afspraken over tijd planning aangepast
Uit een vergelijking tussen de pianning zoais opgenomen in het programmapian 2 0

en de nota afronding programma MI RM van juni 2022 blijkt dat het programma

zijn werkzaamheden voor de ketens vrijwei heeft afgerond De verwachting is dat

het programma zijn werkzaamheden afrondt in 2022 volgens planning Uit de

Definition of done blijkt dat op concernniveau de producten in 2021 en 2022 zijn

opgeieverd Gedurende de iooptijd van het programma zijn de afspraken over de

pianning aangepast Wanneer de pianning niet haalbaar bieek werd de Stuurgroep

gevraagd akkoord te geven op een aangepaste pianning change request De

Stuurgroep keurde deze wijzigingen goed Daarmee heeft het programma zijn
werkzaamheden formeei binnen de planning voltooid

Een van de producten van het programma die niet voorzien was was de nadere

uitwerking van de ketenspeiregels Handleiding bouwstenen ketendoelen en notitie

Nadere uitwerking ketenspei regels DIt Is een addendum op de beschrijving van de

topstructuur De discussle over de uitwerking heeft tijd gekost Door de discussie

over en de nadere uitwerking van de ketenspeiregeis heeft de opstartfase langer

geduurd dan vooraf was ingecalculeerd

Communicatie organisatie personeel administratieve organisatie financieei

informatievQorziening juridisch technologie en huisvesting
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Daarnaast geeft het programmateam aan dat de planning bijgesteld moest worden

omdat het niveau van de verschillende ketens lager lag dan ze vooraf hadden

verwacht Een keten die zijn doelen al helder heefl komt verder met behulp van het

programma dan een keten die zIjn doelen met behulp van het programma nog

moest inventariseren Een dergelijke keten vraagt meer tijd in de voorbereiding
waardoor er minder tijd overblijft voor de impiementatie van managementinformatie
en risicomanagement De planning is gehaald maar een aantal producten moet nog

worden doorontwikkeld Dit blijkt uit de APK s de dechargedocumenten en de

interviews

Het programma heeft gestuurd op de eigen planning Geinterviewden van twee

onderzochte ketens vonden soms dat het programma te leidend was in het bepalen
van de planning en dat er niet altijd rekening werd gehouden met het ritme van een

specifieke keten Het programma is op de hoogte van deze verschillen van inzicht en

geeft daarbij aan dat hun tempo werd vertraagd doordat de ketensturing nog niet

optimaal werkte Geinterviewden binnen het programma geven aan dat de

opdrachtgevende capaciteit de persoonsgegevensimet daarbij een risicomanager en

product owner een bepalende factor was in het succes van het programma Als die

er was was het eindresultaat beter Het programma en de ketens zijn hier door

goede communicatie uitgekomen

Het beeld per onderzochte keten is als volat

Voor de onderzochte keten Inning en Betalingsverkeer geldt dat de

implementatiefase een keer is uitgesteld door middel van een change request
waarna deze volgens planning is afgerond De borging en evaluatiefase zijn volgens

planning opgeleverd

Voor de keten Schenk Erfbelasting geldt dat het programma is uitgelopen De

eindmijipaal stood gepland voor Q4 2020 Doordat DF A voor het Ml onderdeel niet

tijdig kon leveren en doordat er onvoorzien meer tijd nodig was voor

risicomanagement is het project verlengd t m Q1 2021 De verlenging is formeel

aangevraagd en goedgekeurd via een change request Ondanks de verlenging is het

niet gelukt om alle Ml producten binnen de looptijd van het programma te leveren

zo blijkt uit het dechargedocument Er is wel decharge verleend aan het

programma De keten accepteerde hiermee dat een deel van de producten niet was

afgerond Daarmee is het programma binnen S E formeel binnen de planning

afgerond

De keten Omzetbelasting heeft vier weken vertraging gehad op het gebied van

managementinformatie dit is formeel goedgekeurd via een change request

De keten Vennootschapsbelasting is tijdig opgeleverd met een change request
Daarmee is het managementinformatiedeel vier weken later opgeleverd dan

gepland

Tabel 1 Qverzicht behaalde plannino voloens dechargedocumenten

Oorspronkelijk

geplande
einddatum

Volgens change

request

Gerealiseerde

einddatum d w z

decharge

I Persoonsgegevens

Keten

door

I B 01 07 2020 31 12 2020 RM 08 12 2020

MI 31 01 2021

S E 31 09 2020 31 03 2021 31 03 2021

OB 01 11 2021 RM 01 11 2021

MI 01 12 2021MI 1 4 weken

01 08 2021 01 08 2021VPB
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3 5 Afspraken over kwaliteit ketens tevreden over hetgeen is opgeleverd
In de documenten van het programma is kwaliteit niet expliciet opgenomen Voor

alle onderzochte ketens is decharge verleend Op basis daarvan is het programma

van mening dat het programma het gewenste kwaliteitsniveau heefl bereikt

Uit de interviews blijkt dat alle onderzochte ketens tevreden zijn met de kwaliteit

van hetgeen is opgeleverd Twee ketens en de Douane merken wel op dat de

dashboards nog niet volledig zijn en zich nog beperken tot een klein aantal KPI s

Alle onderzochte ketens geven aan dat het risicomanagement nog niet

gemternaliseerd is binnen het bestuurvan de keten Het risicobewustzijn is

toegenomen maar de registers zijn beperkt gevuld met enkele toprisico s De

geinterviewde ketenmedewerkers begrijpen dat het programma een beperkte scope

capaciteit doorlooptijd etc heeft maar hadden soms gehoopt dat het programma

meer zou leveren op het gebied van MI RM De randvoorwaarden met name

capaciteit daarvoor ontbraken bij de ketens

3 6 Samenvatting
Het beeld is dat het programma heeft opgeleverd wat is afgesproken binnen de

kaders mogelijkheden en duur van het programma Dit geldt voor de ketens en

voor het concern Dit blijkt zowel uit de gesprekken met de gebruikers als uit de

documenten die het programma heeft opgesteld

Op concernniveau is geleverd volgens afepraak Op concernniveau heeft het

programma ten eerste het directieteam van de Belastingdienst DTBD ondersteund

in de herijking en herdefiniering van de Hoofd KPTs op concernniveau Deze HKPI s

zijn na besluitvorming in het DTBD opgenomen in de begroting IX 2021 Ten

tweede heeft het programma ondersteund bij de totstandkoming van het

Uitgavenmodel en de Compliance Map Ten slotte heeft het programma voor het

DTBD directieteam Belastingdienst strategische risicobijeenkomsten

georganiseerd

Bij de ketens hebben we gezien dat er decharge is verleend voor de producten en

diensten Daarmee bevestigen de ketens dat het programma heeft geleverd wat is

afgesproken De afspraken zijn gerealiseerd met bijgestelde activiteiten en

planningen Bij de ketens zijn nu dashboards met managementinformatie
beschikbaar en is risicomanagement ingericht Om het gebruik van hiervan te

bevorderen is een veranderkundige aanpak een integraal onderdeel van het

programma geweest

De ADR constateert dat de afspraken door de ketens en het programma verschillend

worden beleefd De gebruikers hebben geen goed beeld meer van de precieze

afspraken tussen hun keten en het programma De ketens hadden hoge

verwachtingen van het programma Ketenverantwoordelijken geven aan dat op het

gebied van risicomanagement er minder is opgeleverd dan verwacht en dat de

dashboards nog niet volledig gevuld zijn

Op het moment van uitbrengen van deze rapportage luidt onze bevinding over de

financiele afspraken dat de kosten verbonden aan de inhuur van externe

medewerkers voor het programma MI RM in de periode 2019 tot en met 2022

binnen de toegekende budgetten liggen
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4 Gebruikers overwegend tevreden over de

producten het gebruik komt op gang

4 1 Inleiding
Dit hoofdstuk beantwoordt deelvraag 2 In hoeverre zijn de gebruikers van het

programma tevreden over de producten en diensten en in hoeverre gebruiken ze de

producten Dit hoofdstuk sluit af met een kort antwoord op deze deelvraag

4 2 Gebruikers overwegend tevreden over producten en diensten

In de ketens en op concernniveau zijn de gebruikers van het programme

overwegend positief over hetgeen het programma heeft opgeleverd De gebruikers

zijn vooral tevreden met het toegenomen inzicht dat met name de

managementinformatiedashboards hebben opgeleverd Ook de doelenboomsessies

en risicosessies die het programma heeft georganiseerd zijn goed ontvangen Deze

zaten volgens de gebruikers inhoudelijk goed in elkaar De ketenmedewerkers zijn
aan de hand genomen en goed begeleid door de programmamedewerkers

Er zijn tastbare zaken opgeleverd De ketens benadrukken dat in de periode

voorafgaand aan de inzet van het programma de management nformatie en het

risicomanagement nog vrijwel niet ontwikkeld waren Nu zijn er deels gevulde
dashboards en risicoregisters Ook op concernniveau zijn er tastbare producten

opgeleverd

4 3 Het gebruik komt op gang

4 3 1 Managementinformatie
Over het algemeen worden de dashboards die het programma heeft opgeleverd
binnen de ketens en op concernniveau ingezien Dat blijkt o a uit snapshots van het

maandelijkse gebruik van de dashboards dat het programma bijhoudt

Er heeft volgens alle geinterviewden bij de ketens het programma de Stuurgroep
en overige betrokkenen een professionaliseringsslag plaatsgevonden Bij een van

de onderzochte ketens wordt op moment van decharge het ketendashboard al

maandelijks geanalyseerd en besproken aan de ketentafel Ook een andere keten

geeft in interviews aan dat het ketendashboard maandelijks wordt geanalyseerd
door control

Bij een onderzochte keten is dit dashboard conform aangepaste planning pas

recent opgeleverd De ingebruikname had dan nog niet plaatsgevonden tijdens de

uitvoering van dit onderzoek Voor een andere keten heeft het programma eerst

informatie ontwikkeld voor een proces Nog niet alle relevante informatie staat in

het dashboard Het programma geeft hierbij de nuance dat inzicht en informatie

altijd leidt tot de vraag om meer informatie Wat dat betreft is

managementinformatie nooit helemaal af

Drie van de vier geinterviewde leden van de Stuurgroep spreken hun zorgen uit

over het gebruik van de MI op langere termijn Ook overige geinterviewde
betrokkenen benoemen dat er nu in opzet en bestaan producten en diensten zijn
maar dat de werking de borging van het gebruik nog beter kan Voor het

concernniveau geldt dat het gebruik op gang komt en de producten onderdeel zijn

gemaakt van de P C cyclus planning control cyclus
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4 3 2 Risicomanagement

Op het gebied van risicomanagement is ervoor gekozen eerst een stap te zetten door

een risicoregister op te stelien met vijf a tientoprisico s Ketens menen daarmee nog

niet het hele landschap aan risico s te beheersen Daarom wenst men een

doorontwikkeiing De vraag is of dat ook lukt zonder het programma Zeker omdat er

voor een deel van de onderzochte ketens lange tijd geen risicomanager beschikbaar

is geweest

Alle onderzochte ketens geven aan dat het risico denken nog niet geinternaliseerd is

Het is nog te veel een trucje of invuloefening Twee ketens kijken periodiek naar

het risicoregister Maar zij geven ook aan dat verdere ontwikkeling noodzakeiijk is en

dat het register niet of beperkt bijdraagt aan de besluitvorming Risico s worden ook

nog niet structureel met een vaste regelmaat aan de ketentafeis besproken Dit

heeft ook te maken met het feit dat niet aiie ketenpartners hetzeifde beiang hechten

aan de risicoregisters van de ketens

4 3 3 Barging
Kortom de producten en diensten zijn opgeleverd maar zijn nog niet voiiedig in

gebruik genomen Het gebruik komt op gang Het programma heeft dit gezien en

heeft maatregeien genomen om het gebruik te bevorderen De ketens en het

concern kunnen ook in de toekomst steunen op C F bij hun ontwikkeiing van

managementinformatie en risicomanagement C F krijgt een coordinerende functie

voor risicomanagement en managementinformatie op het concernniveau Vanuit die

roi biijft C F de komende jaren MI RM van de ketens en op concernniveau

monitoren met het instrument van de APK s DF A pakt zijn verantwoordeiijkheden
in de doorontwikkeiing het beheer en het onderhoud van de keten dashboards op

4 4 Samenvatting

De gebruikers zijn overwegend tevreden over de producten en diensten die het

programma in de ketens en op concernniveau heeft geleverd Wat

managementinformatie betreft zijn er voigens de gebruikers grote stappen gezet
Het inzicht is toegenomen door de dashboards Op risicomanagement wordt in de

ketens minder voortgang ervaren hoewei de ketens nu wei inzicht hebben in hun

toprisico s Het gebruik van de ketendashboards en in mindere mate van

risicomanagement komt op gang in de ketens en op concernniveau Op
concernniveau zijn managementinformatie en risicomanagement ai een vast

onderdeei van de Pianning Controicycius P C cycius Tegeiijkertijd biijft de

doorontwikkeiing en het gebruik van managementinformatie en risicomanagement

bij de ketens en op concernniveau een aandachtspunt Of het programma biijvende

impact heeft is mede afhankelijk van de beschikbaarheid en de inzet van de ketens

en het concern Zij zijn primair zeif aan zet Het ontwikkelen en het gebruik van

MI RM is een samenwerking tussen het programma dat vait onder Hoofddirectie

C F het concern de ketens en DF A
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5 Betere sturing en verantwoording kan komende

jaren zichtbaar worden

5 1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag 3

In hoeverre draagt het programma bij aan de sturing verantwoording van de

Beiastingdienst Het hoofdstuk sluit af met een kort antwoord op de deelvraag

5 2 Ketens en concern nu aan zet om met de nieuwe MI RM de sturing en

verantwoording te verbeteren

De vraag is of de inspanningen van het programma op concernniveau en binnen de

ketens al daadwerkelijk geleid hebben tot een betere sturing en verantwoording bij
de Beiastingdienst zoais beoogd bij de oprichting van het programma Ofwel weike

impact hebben de opgeleverde producten en diensten tot dusver gehad

De verantwoordeiiikheid voor een keten is beleod bii een r^^^°°^sgegevens|Eike
Vaak is

Van meerdere ketens Over ketens wordt gerapporteerd in

de voortgangsrapportage De voortgangsrapportage van een keten vormt een

onderdeel van de viermaandsrapportage VMR van de verantwoordelijke directie

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Om een beeld te krijgen of de producten en diensten van het programma hebben

geleid tot een betere sturing en verantwoording van de Beiastingdienst heeft de

ADR in de eerste plaats de VMR s van de ketens onderzocht Hieruit blijkt dat de

managementinformatie en het risicomanagement van de keten slechts een klein

onderdeel uitmaken van de relevante VMR De focus van de VMR s ligt op de actuele

ontwikkelingen en vraagstukken van de directie zelf De ketens komen niet

prominent terug in de VMR s noch in de verslagen van de managementgesprekken
Hierdoor kan de ADR op basis van de VMR s en bijbehorende gespreksverslagen niet

feitelijk vaststellen of de nieuwe managementinformatie en het risicomanagement
worden besproken en doorwerken in de besluitvorming van de ketens en daarmee

bijdragen aan de sturing en verantwoording

In de tweede plaats heeft de ADR de documenten van het programma zelf

geanalyseerd om aanknopingspunten te vinden voor de impact van de producten en

diensten van het programma De ADR heeft hierbij nog beperkt aanknopingspunten

gevonden Zo blijkt uit de APK van een keten dat de sturing en beheersing van de

keten in 2021 niet is verbeterd De bevindingen uit APK laten zien dat de keten

sinds de afronding van het programma MI RM in april 2021 nagenoeg geen

progressie heeft geboekt in een betere sturing en beheersing met de ter beschikking
staande managementinformatie en risicomanagement producten k\s oorzaken

worden Covid en het ontbreken van een product owner en een risicomanager

genoemd Def^ersoonsgegeven^geeft in een interview aan dat I B in 2022 de

ontwikkeling van risicomanagement en managementinformatie weer heeft

opgepakt De beschikbare managementinformatie juni 2022 stelt de keten in staat

Corona gerelateerde ad hoc vragen van onder andere het concernniveau de

stuurgroep Invordering het kerndepartement en de Tweede Kamer te

beantwoorden Er is daarom in 2022 sprake van enige impact maar nog geen

structureel effect

Uit de andere ontvangen APK s van twee ketens^® blijkt niet duidelijk of het

programma de sturing en verantwoording van de ketens al in de praktijk heeft

Nog niet voor alle vier onderzochte ketens was al een APK beschikbaar
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verbeterd In de ketens komt het gebruik van de managementinformatie en in

mindere mate het risicomanagement al wel op gang Met enige regelmaat wordt

hierover gesproken aan de verschillende overlegtafels in de ketens Aiieen is de

doorwerking hiervan in de besluitvorming in de ketens nog niet zichtbaar De ADR

verwacht wei dat de doorwerking zichtbaar wordt als het gebruik van de tools

toeneemt

Uit de voorgaande hoofdstukken van dit rapport blijkt al dat de producten voor

managementinformatie en risicomanagement nog niet allemaal voltooid zijn Dit kan

verklaren waarom de impact van de gerealiseerde managementinformatie en

risicomanagement nog niet zichtbaar is De APK s geven inzicht in de gerealiseerde

producten en dienstverlening en het gebruik van de gerealiseerde

managementinformatie en het risicomanagement in de keten maar niet altijd
inzicht in de impact van het gebruik

In de derde plaats hebben wij geinterviewden gevraagd in hoeverre het programma

in hun ogen heeft bijgedragen aan de verbetering van de sturing en

verantwoording Hierbij komt het beeld uit de APK s overeen met het beeld uit de

interviews Het blijkt dat het programma heeft gezorgd voor een beter inzicht en

overzicht van de werkprocessen en de risico s in de ketens en op concernniveau Op
ketenniveau en op concernniveau kunnen gei nterviewden nog geen voorbeelden

gegeven van successen die zijn geboekt met behulp van de nieuwe beschikbare

managementinformatie en risicomanagement Er zijn nog geen voorbeelden van

signalen die door de nieuwe managementinformatie en het risicomanagement aan

het licht zijn gekomen

Uit de evaluaties van de producten op concernniveau blijkt dat het gebruik van de

nieuwe producten langzaamaan op gang komt Ook hier is de impact van die nieuwe

producten nog niet overal zichtbaar hoewel ze wel tot beter inzicht leiden op het

concernniveau Wel worden de producten op concernniveau al gebruikt en benut in

de P C cyclus van de Belastingdienst Hier is al wel sprake van doorwerking Maar

ook hier zijn nog geen successen te noemen

Waarschijnlijk is de opievering van het programma nog te kort geleden om de

impact van het gebruik te kunnen evalueren Ook uit ander onderzoek van de ADR

blijkt dat het enige tijd een jaar kan duren voordat in een grote organisatie de

impact van een andere sturing op strategisch niveau zichtbaar wordt^^ Pas in de

komende jaren kan worden vastgesteld of de producten daadwerkelijk de sturing

verantwoording van de Belastingdienst hebben verbeterd

Toch is het belangrijk om nu al aandacht te besteden aan de gewenste impact van

het programma Het gaat om het besef in de komende jaren dat betrokkenen niet

alleen kijken naar de output en de outcome van het programma Maar dat op

langere termijn het belangrijker is dat het concernniveau en de ketens met hulp
van C F het achterliggende doel van het programma de impact bereiken

De medewerkers van de ketens en het programma verwachten dat de verdere

ontwikkeling van de producten leidt tot de gewenste impact Het programma eindigt
in 2022 De ketens en het concern zijn nu aan zet

Toelichting op de begrippen in evaluaties

1 Output nieuwe procedures richtlijnen kaders De producten en diensten van het

programma kun je zien als output
2 Outcome of effecten de werkwijze n die zijn veranderd Het gebruik van de

gerealiseerde managementinformatie en het nieuwe risicomanagement kun je zien als

outcome

3 De impact de verbeterde sturing en verantwoording Het kan even duren voordat

die zichtbaar wordt

25 van 45 | Belastingdienst en Douane op weg naar betere

managementinformatie en risicomanagement

1630001 00001



5 3 Samenvatting
De producten en diensten van het programma hebben bijgedragen aan de

managementinformatie en het risicomanagement maar hebben nog niet zichtbaar

de storing en verantwoording van de Belastingdienst op ketenniveau verbeterd Op
concernniveau worden de producten en diensten in de P C cydus gebruikt Het

werken met de beschikbare informatie en de opgeieverde tools heeft tijd nodig om

onderdeei te worden van het dageiijks werk van het management en door te werken

in hun besiuitvorming Het management van de Beiastingdienst is nu aan zet Dan

zouden de successen van de nieuwe werkwijzen zichtbaar moeten worden
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6 Programma was ambitieus leverde kwaliteit

maar werd op meerdere vlakken vertraagd

6 1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de deelvragen 4 en 5

• Weike factoren zitten en ofzaten de doelbereiking van het programma in de

weg Belemmerende factoren

• Weike factoren pakken en of pakten voor de doelbereiking van het

programma goed uit Succesfactoren

Deze factoren zijn grotendeels in voorgaande hoofdstukken al aan de orde geweest
maar worden in dit hoofdstuk overzichtelijk bij elkaar geplaatst Het gaat om

belemmerende ofwel succesfactoren voor het programma zowel binnen als buiten

het programma

6 2 Belemmerende factoren binnen het programma opstarten differentieren en

borgen kostten meer tijd dan verwacht

6 2 1 Opstartfase ketens leidde tot vertraging en extra werk

Ten eerste zijn de ketens een relatief nieuwe sturingsvorm binnen de

Belastingdienst Voordat het programma startte was er nog geen goed beeld van

hoe de ketens er in de praktijk voor stonden Er waren al wel ketenspelregels

opgesteld maar de ketensturing was nog niet overal geland en de meeste ketens

misten expliciete ketendoelen Die laatsten zijn randvoorwaarden voor stuur en

managementinformatie Om die reden heeft het programma hiertoe aanvullende

werkzaamheden verricht Het programma heeft ook aandacht besteed aan het

creeren van draagviak voor de ketensturing Dit heeft de nodige tijd en capaciteit

gekost waardoor het programma minder snel toe kwam aan de uitvoering die het

voor ogen had

6 2 2 Inwerktijd inhuurkrachten niet voorzien in de planning
In de tweede plaats kostte het inwerken van de meer dan vijftig externe

inhuurkrachten meer tijd en coordinatie dan verwacht Vooraf was niet bekend waar

het programma tegenaan zou iopen Daarom heeft het programma een hoog over

planning opgesteld waarin alleen een inspanningsverpiichting en geen

resultaatverplichting is afgesproken

6 2 3 Differentiatie ketens nodig minder tijd beschikbaar voor de ketens

Ten derde was het door de inwerktijd en coordinatielast onmogelijk voor het

programma om de levering van producten en diensten voor alle ketens tegelijk op te

pakken Het programma stelde daarom een trapsgewijze planning op die inhield dat

voor maximaal zeven ketens tegeiijk werd gewerkt In totaal heeft het programma

naast het concern veertien ketens de Douane en Toesiagen bediend Dit

betekende ook dat de beschikbare tijd werd verdeeid over de ketens In de

interviews is aangegeven dat de ketens ianger van het programma gebruik had

willen maken dan mogelijk was omdat de producten en hun impiementatie veelal

nog niet gereed waren

6 2 4 Gebruik en impact werken aan impiementatie en barging
Ten slotte blijkt uit eerdere hoofdstukken dat de voltooiing de impiementatie en de

borging van de producten en diensten van het programma een aandachtspunt blijft
Gebruikers hebben aangegeven dat ze zich zorgen maken of de decharge niet te

snel is verleend en of de producten diensten en de effecten van het programma in

de toekomst wel behouden blijven Ook in de eerdere Gateway review was dit een
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aanbeveling Verleen pas decharge voor MI RM producten als deze een eerste

begin met staring en of risicobeheersing mogelijk maken
^^

6 3 Befemmerende factoren buiten het programma Knelpunten in de ketens en

data belemmeren de doorontwikkeling

6 3 1 Tekort aan capacitelt bij de ketens vaak ten koste van risicomanagement
Ten eerste zijn het tekort aan personeel en het verloop van het personeel binnen de

ketens vaak genoemd als een belemmerende factor voor succesvolle implementatie
en doorontwikkeling van de producten en diensten van het programma Ook de

kwaliteit van de producten en diensten hangt af van wat de keten kan en wil

inzetten Het verloop van het personeel van de ketens deed afbreukaan de kennis

en ervaring over management nformatie en risicomanagement binnen de ketens Dit

ligt buiten de invioedssfeer van het programma

Bij het tekort aan personele capaciteit geeft een keten aan slechts beperkte invioed

te hebben op de eigen formatie Ook waren risicomanagers moeilijk te vinden op de

arbeidsmarkt Twee ketens geven aan intern te weinig capaciteit te hebben om

risicomanagement verder op te pakken Gevolg was dat de ketens hun ambities op

het vlak van risicomanagement niet konden waarmaken Het programma

verwachtte wel dat deze capaciteit aanwezig was

Hierbij geeft het programma aan dat draagviak en betrokkenheid bij de ketens goed
waren Maar betrokkenen in de ketens ervoeren niet altijd draagviak voor de

doorontwikkeling van managementinformatie en risicomanagement vanuit het

management van de keten en van de directie^® De laatsten voelen andere

prioriteiten die samenhangen met actuele Belastingdienst brede knelpunten

bijvoorbeeld op het vlak van de informatievoorziening Het programma geeft aan

dat deze actuele problemen ten koste kunnen gaan van de aandacht voor een

structurele verbetering van de storing

6 3 2 Ketensturing werkt nog niet optimaai
Ten tweede stuitte het programma op de working van de ketens in de praktijk die

achterbleef bij de formele theorie over de topstructuur De ketensturing moest nog

verder vorm krijgen en werd nog niet door alle ketenpartners gedragen^° De

onduideiijkheid en het accepteren van deze onduideiijkheid over de topstructuur

blijft de effectiviteit en slagvaardigheid van de keten in de weg zitten En daarmee

het scherp krijgen van de ketendoelen en het sturen en beheersen van de

ketendoeien

In het ADR onderzoek Uitgangspunten Topstructuur Belastingdienst uit 2020^^ was

dit ook een van de bevindingen Men ervaart onduideiijkheid in de reiatie lijnsturing
en ketensturing en in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van lijn en keten

betgeen ook effect kan hebben op de samenwerking en op de doelberelking van

zowel lijn als keten Er is veel discussie over hoe ver die verantwoordelijkheden zich

uitstrekken

Uit deze evaluatie komt naar voren dat deze discussie over lijnsturing versus

ketensturing er nog is De ADR constateert dat dit het succes van de nieuwe

managementinformatie en het risicomanagement in de weg staat Ketenpartners
zitten hier ook verschillend in In dit verband kan ook worden gewezen op een van

de ongeschreven regels uit het ADR onderzoek Ongeschreven regels bij het

ministerie van Financien^^^ op managementniveau Doe alleen waar je

Gateway Review Gateway reviewrapport programma managementinformatie en

risicomanagement d d 18 06 2021 p 6 en 7

Nota Rode draden Anaiyses Per Keten APK s van het programma van 11 april 2022 p 3
“ Nota Rode draden Analyses Per Keten APK s van het programma van 11 april 2022

ADR rapport Uitgangspunten Topstructuur Belastingdienst d d l7juli 2020 p 20

ADR rapport Onderzoek Ongeschreven regels ministerie van Financien d d 28 mei 2019

p 14
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verantwoordelijk voor bent Vanwege de crises binnen de Belastingdienst moet de

Belastingdienst zich meerdan voorheen verantwoorden Managers richten zich

daarom eerst op het eigen verantwoordelijkheidsgebied voigens de Topstructuur Als

negatief effect en risico is genoemd dat er minder aandacht is voor issues op

ketenniveau

Het programma geeft aan dat zij ondanks de onduidelijkheden in de ketens hebben

getracht de samenwerking tussen de ketenpartners op het vlak van

risicomanagement te bevorderen met een veranderkundige aanpak De ketens

herkennen dit ook en menen dat het programma hierin is geslaagd

Verder blijkt dat in de zogenaamde ketenoverleggen de aandacht voorai uitgaat
naar IV onderwerpen die het portfolio raken In dit verband is in een interview

aangegeven dat het de bedoeling is dat de ketencontroiier samen met de ketentafel

het dashboard bespreekt en samen met hen zoekt naar eventueie opiossingen Dit

proces moet nog meer op gang komen in de praktijk

6 3 3 Ontsluiten data moeilijk
In de derde plaats ervoer het programma dat het ontsluiten van data moeilijk is

Voor het bouwen van de ketendashboards was het programma afhankelijk van de

ontsluiting van data en de levering van gegevens door DF A Het was een

belemmering dat deze gegevenslevering niet altijd goed liep en veei tijd kostte

DF A geeft hierbij aan afhankelijk te zijn van andere directies Geinterviewden

geven bovendien aan dat het snel ontsluiten van data voor de ketens moeilijk is

omdat FM8d SSO CAP en DF A de directies die de managementinformatie
kunnen ontsluiten de komende jaren een overvolle IV agenda hebben Hierdoor

kunnen zij niet makkelijk op korte termijn voldoen aan de wensen van het

programma en de ketens De ADR meent dat een prioritering van

informatiebehoeften van de ketens om deze hoger op de IV agenda te krijgen

hierbij kan helpen

6 3 4 Gebruikers moeten wennen aan de nieuwe werkwijzen
In de Rode draden anaiyse evalueert het programma aan de hand van de APK s van

de ketens de levering van hun eigen producten en diensten Hierin constateert het

programma dat de gebruikers nog moeten wennen aan de meer gestructureerde en

formele werkwijzen en producten voor managementinformatie en risicoanalyse Ten

eerste ziet niet iedereen de voordelen van de nieuwe tools Ten tweede houdt men

soms never vast aan de oude werkwijzen en wordt men hierop nog weinig

aangesproken Dit iaat zien hoe beiangrijk de toon aan de top van de

Belastingdienst is Hun steun voor de doorontwikkeling en het benutten van

managementinformatie en risicomanagement is onontbeeriijk

6 4 Succesfactoren binnen het programma Het programma leverde kwaliteit

6 4 1 Randvoorwaarden goed ingevuld prioriteit voor het programma

In de eerste plaats heeft het programma voldoende tijd budget en capaciteit

gekregen Vanwege de politiek bestuurlijke aandacht voor het verbeteren van

managementinformatie en risicomanagement heeft het programma prioriteit en

medewerking gekregen binnen de Belastingdienst Het programma kreeg de ruimte

om managementinformatie en risicomanagement op het niveau van de ketens en

het concern te ontwikkelen Bij het Programmaplan 2 0 is een Stuurgroep voor het

programma ingericht Hierin zijn belangrijke partijen voor het programma

vertegenwoordigd zoais bijvoorbeeld de ketenvoorzitters DGFZ en FEZ Het

programma voelt zich gesteund door de Stuurgroep

6 4 2 Goede programmavoering
Ten tweede was er sprake van een goede programmavoering in de ogen van

geinterviewden binnen de onderzochte ketens Zij vinden de aanpak gestructureerd
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en goed voorbereid De medewerkers van het programma hadden kennis en

ervaring en waren gemotiveerd

6 4 3 Uitvoering APK s pakt goed uit

Ten derde zijn geinterviewden tevreden over de APK s De APK wordt gezien door

C F als stok achter de deur voor verdere doorontwikkeling en de borging van de

managementinformatie en het risicomanagement bij de ketens De |Persoonsgegevens|
pakt dit als eigenaar van dit proces op en neemt dit mee in een zogenaamd

borgingsdocument dat na afloop van het programma wordt opgesteld Dit document

is bedoeld om managementinformatie en risicomanagement bij ketens en op

concernniveau te borgen en verder te ontwikkelen

6 4 4 Bevjustwording en draagviak door veranderkundige aanpak
Tenslotte hebben enerzijds de veranderkundige aanpak en anderzijds het leveren

van goede producten en diensten gezorgd voor draagviak en bewustwording bij de

ketens en op concernniveau De bewustwording op het gebied van

managementinformatie en risicomanagement is gegroeid^^ Uit interviews blijkt dat

geinterviewden positief waren over de dialoog en de samenwerking met het

programma en over de geboden ondersteuning

6 5 Succesfactoren buiten het programma Goede basis voor borging MI RM

aanwezig binnen de Belastingdienst

6 5 1 MI en RM bij ketens onderdeel van de P C cyclus
Ten eerste zijn managementinformatie en risicomanagement op concern keten en

directieniveau geborgd in de P C cyclus planning control Het zijn
standaardonderdelen in de DGR en VMR rapportages Kanttekening is wel dat de

aandacht voor de managementinformatie en het risicomanagement in de keten s

beperkt is De nadruk ligt op de werkzaamheden van de directies Op
concernniveau worden de risico s vanuit de Compliance Map opgenomen in de

jaarplannen en de 4MR s viermaandsrapportages van de directies

6 5 2 Bouwstenen voor managementinformatie aanwezig
Ten tweede hadden sommige ketenpartners directies al bouwstenen voor

managementinformatie Er was voor verschillende belastingmiddelen en processen

al veel materiaal en managementinformatie voorhanden zoals procesplaten en

procesbeschrijvingen Voor zover die aanwezig waren heeft het programma gebruik
kunnen maken van deze bouwstenen bij het laten bouwen van de

ketendashboards

6 6 Samenvatting
Dit hoofdstuk heeft de factoren in beeld gebracht die de doelbereiking van het

programma belemmeren ofwel ondersteunen Die factoren laten zien dat de

verbetering van de MI en de RM en het verbeteren van de storing en

verantwoording niet een zaak is van C F alleen maar van de Belastingdienst in zijn

geheel

Nota Rode draden Analyses Per Keten APK s van het programma d d 11 4 2022 p 2
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7 Focus op doorontwikkeling gebruik en impact

MI RM

Het programma heeft een bijdrage geleverd aan de verbetering van de

managementinformatie en het risicomanagement van de Belastingdienst Om deze

verbetering voor de toekomst vast te houden treft C F nu diverse maatregelen om

de opbrengsten van het programma ook na het programma MI RM vast te houden

Dat stemt hoopvol Maar of de managementinformatie en het risicomanagement op

langere termijn bijdragen aan een betere storing en verantwoording is afhankelijk
van de inzet van de ketens en het concernniveau zelf De evaluatie toont aan dat dit

voorai in de ketens nog een aandachtspunt is

Er bestaat dan ook een risico dat de verdere ontwikkeling van

managementinformatie en risicomanagement met het einde van het programma tot

stilstand komt Managementinformatie en risicomanagement zullen zich blijven
ontwikkeien als het management van de ketens en op concernniveau prioriteit eraan

geven Het structurele gebruik en de doorwerking van de producten is voorai in de

ketens nog beperkt zichtbaar Het gebruik van de producten is op concernniveau

beter zichtbaar omdat ze onderdeel zijn geworden van de bestaande P C cyclus De

impact van het programma op storing en verantwoording moet de komende jaren

blijken

In het licht van de bevindingen geven we de volgende verbetersuggesties aan de

opdrachtgever | Persoonsgegevens~|

Dit zijn
• Blijf ook na het programma als C F de ketens ondersteunen bij het

voltooien van hun managementinformatiedashboards en hun

risicomanagement Als de ketens en het concernniveau nog een nadere

informatiebehoefte hebben ondersteun zo mogelijk het beschikbaar maken

van de gewenste managementinformatie Steun ook de ketens bij het

aantrekken van een risicomanager om het risicomanagement te

onderhouden en aan te jagen
• Behoud wat het programma heeft bereikt op concernniveau en bij de

ketens Focus op het bevorderen van het gebruik van de nieuwe

managementinformatie en het risicomanagement De ketens en het

concernniveau zijn hiervoor primair zelf aan zet Monitor als C F het gebruik
en de impact van de managementinformatie en het risicomanagement in de

besluitvorming van de Belastingdienst Signaleer naar het DTBD als het

gebruik en de impact achterblijven Het concernniveau kan hier sturend

optreden bijvoorbeeld door te eisen dat jaarlijks een actuele risicoanalyse
wordt opgeleverd en eisen te stellen aan de managementinformatie die de

ketens opieveren
• Voer APK s niet alleen uit bij de ketens maar ook op het concernniveau

met een analyse voor het concern om de stand van de

managementinformatie en het risicomanagement en hun effecten in de

toekomst zichtbaar te maken Kijk dan voorai naar de impact stel vast of

het gebruik van managementinformatie en risicomanagement daadwerkelijk
leidt tot een verbetering van de storing en verantwoording van de

Belastingdienst Hierbij helpt het om behaalde successen in beeld te

brengen
• Bevorder de samenhang van de managementinformatie en het

risicomanagement van de ketens het concern en de directies onderling

Vraag bijvoorbeeld de controllers van de ketens het concern en de directies
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om de samenhang in managementinformatie en risicomanagement binnen

de Belastingdienst in beeld te brengen en desgewenst te verbeteren Dit

behoorde niet tot de scope van het programma maar draagt bij aan de

vertaling van strategische doelen naar de uitvoering en het verhelderen van

doeistellingen van de Belastingdienst
• Zorg ervoor dat de ketendashboards proceseigenaren krijgen die

verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud en de periodieke

toetsing van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de dashboards

• Zorg ervoor dat de aandacht voor managementinformatie en

risicomanagement op het strategisch niveau wordt vastgehouden zodat de

aanpak en de resultaten van het programma daadwerkelijk ten goede
komen aan de storing en verantwoording van de Beiastingdienst Tone at

the Top is belangrijk Vraag het DTBD om binnen de Belastingdienst te laten

zien dat zij sponsoren zijn en managementinformatie en risicomanagement
benutten in hun besluitvorming Vraag hun ook om breed binnen de

Belastingdienst te laten zien tot welke successen dit leidt Hiermee vullen

zijn hun voorbeeldfunctie in
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8 Douane doorontwikkeling MI gewenst

8 1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven we onze bevindingen over de Douane De Douane is een

zelfstandig onderdeel van het ministerie van Financien daarom behandelen we het in

een apart hoofdstuk De Douane was onderdeel van de Belastingdienst en heeft in

die hoedanigheid meegedaan aan het programma MI RM In 2020 en 2021

gedurende de loop van het programma is de Douane ontviochten De Douane heeft

producten en dienstverlening afgenomen van het programma MI RM daarom is de

Douane meegenomen in deze evaluatie

Deze context van de Douane had tot gevolg dat de Douane behoefte had aan

managementinformatie op concernniveau Gemterviewden geven aan dat de Douane

vanaf zijn verzelfstandiging zelf al bezig is met de ontwikkeling van

managementinformatie en risicomanagement passend bij zijn nieuwe inrichting en

positie Er was al eerder managementinformatie beschikbaar vooral over de

operationele processen Nu ontwikkelt de Douane met name managementinformatie

op tactisch en strategisch niveau ten behoeve van storing en verantwoording

De bevindingen geven antwoord op de deelvragen
1 Heeft het programma opgeleverd wat is afgesproken in termen van

producten diensten tijd geld en kwaliteit

2 In hoeverre zijn de gebruikers van het programma tevreden over de

producten en diensten en in hoeverre gebruiken ze de producten
3 In hoeverre dragen de producten en diensten van het programma bij aan de

MI en het RM en aan de storing en verantwoording van de Belastingdienst
evt in de ogen van betrokkenen

4 Welke factoren zitten en of zaten de doelbereiking van het programma in de

weg

5 Welke factoren pakten voor de doelbereiking van het programma goed oit

6 Wat zijn verbetersoggesties voor de MI en het RM voor de toekomst

8 2 Afspraken over producten en diensten zijn gerealiseerd

Wij constateren dat het programma zijn afspraken over te leveren prodocten en

diensten is nagekomen De scope van de producten en diensten is in overleg

beperkt gebleven t o v andere ketens Douane en het programma zijn deze

scopebeperking op voorhand overeengekomen Dit interviews en documentatie blijkt
dat de producten en diensten in 2021 door het programma zijn geleverd In 2022

heeft het programma nog aanvullend ondersteund bij nieuwe doelenboomsessies

De afspraken tussen het programma en de Douane zijn overeengekomen en

vastgelegd in het document Maatwerkaanpak MI Douane van juni 2021 Deze

aanpak heeft het programma opgesteld en bevat een toelichting op de scope van de

producten en dienstverlening bij de Douane Anders dan bij andere ketens leverde

het programma alleen een bijdrage aan de verbetering van de

managementinformatie op concernniveau en niet aan het risicomanagement De

Douane had hiervoor al voldoende kennis en ervaring in huis Er zijn geen afspraken
over kosten of kwaliteit aangetroffen

Er is decharge verleend aan het programma Het dechargedocument is niet voor

akkoord ondertekend maar de producten en diensten zijn wel in het MT Douane

goedgekeurd
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8 3 Doorontwikkeling MI gewenst
Het programma heeft eerst samen met de Douane gekeken naar welke

managementinformatie nodig is om te sturen op concernniveau Met zogenaamde
doelenboomsessies zijn 23 KPI s geformuieerd Daarna heeft de Douane gekeken
of die informatie ook beschikbaar is in de bestaande systemen Douane heeft voor

de ontwikkeling van onder andere managementinformatie een eigen Data Werk

Organisatie

Het bleek dat niet alle managementinformatie uit de bestaande systemen kon

worden gehaald Van deze 23 KPI s is voor vier KPI s de managementinformatie
beschikbaar gemaakt uit de systemen van de Douane Deze bijgestelde doelsteiling

zijn het programma en Douane overeengekomen Het besluit is opgenomen in de

projectbrief Volgens de APK en het dechargedocument wordt de bijbehorende

managementinformatie voor de resterende 19 KPI s in de toekomst opgeieverd Het

werk van het programma is bij de Douane afgerond maar de werkzaamheden voor

managementinformatie gaan door geven geinterviewden aan

Als tweede opdracht hebben de Douane en het programma afgesproken om kennis

en kunde uit te wisselen over SAS Visual Analytics om elkaar te versterken op dat

niveau Dat heeft men gedaan met een aantal specialisten Volgens geinterviewden
is dat deel op hoofdlijnen gelukt

8 4 Douane tevreden over de geleverde producten en diensten

De Douane is tevreden over de producten en dienstverlening van het programma

MI RM Met het programma kon de Douane zijn behoefte aan

managementinformatie op concernniveau goed en uitgebreid in beeld brengen
Geinterviewden vonden dit een waardevolle stap De 23 KPI s die hieruit

voortkwamen heeft het MT van de Douane geprioriteerd De Douane is tevreden

over de inzichten en methodieken die het programma heeft gegeven De

doelenboomsessies lieten zien dat je als Douane meer nodig hebt dan alleen

operationele managementinformatie Dat inzicht is nu volgens geinterviewden

ingedaald

Het programma MI RM leverde concreet Ifte en twee data analisten Voor de

hierboven genoemde opgave is meer capaciteit nodig dan het programma kon

leveren Daarom heeft het programma samen met de Douane besloten om naast de

ontwikkeling van KPI s op concernniveau te focussen op het ontwikkelen van

managementinformatie op vier van de 23 KPI s Op deze vier KPI s is

managementinformatie succesvol ontwikkeld

De Douane geeft aan dat het graag meer capaciteit van het programma had gehad
Over de kwaliteit van de capaciteit is de Douane tevreden Men heeft de betrokken

externe medewerker na afloop van de dienstverlening door het programma in dienst

genomen om de managementinformatie verder te ontwikkelen

8 5 Programma heeft bijgedragen aan de managementinformatie van de

Douane

De Douane beschikt nu volgens geinterviewden door het programma MI RM over de

meest noodzakelijke managementinformatie om te sturen en te verantwoorden De

managementinformatie voor het belangrijkste proces Afdracht is op basis van het

AGS invoersysteem nu beschikbaar

De Douane heeft echter behoefte aan de ontsluiting van meer

managementinformatie Tachtig procent van alle gewenste managementinformatie
moet de komende jaren nog worden ontsloten of is nog niet volledig beschikbaar in

systemen van de Douane geven geinterviewden aan

Bovendien heeft de Douane als uitvoeringsorganisatie ook andere

informatiebehoeften dan voor de ontvlechting De Douane heeft nu bijvoorbeeld een

eigen begrotingsartikel Dit betekent dat de Douane zich jaarlijks moet
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verantwoorden over wat er is bereikt Zo heeft de Douane bijvoorbeeld behoefte aan

managementinformatie over de tijdigheid van de afhandeling van een aangifte Ook

w il de Douane overgaan van het sturen op aantallen controles naar het sturen op

bevindingen uit de controles zodat de organisatie een beeld krijgt welke controles

het beste in verschillende situaties kunnen worden ingezet Duidelijk moet worden

w elk middel of welke controle levert nu wat op Deze informatie zit nu in

verschillende systemen die nog niet te verbinden zijn Het management zou op deze

informatie wel willen sturen Kortom de Douane heeft een andere

informatiebehoefte dan voorheen maar deze behoefte kan nog niet volledig worden

ingevuld

Het programme heeft de Douane ook meegegeven om overeen te komen met de

Belastingdienst welke gegevensbronnen deze gaat ontsluiten voor de Douane

Hiervoor is de Douane afhankelijk van CAP en DF A van de Belastingdienst
Gemterviewden benadrukken dat het voor de ontwikkeling van de

managementinformatie van de Douane noodzakelijk is dat CAP en DF A hieraan

voldoende prioriteit geven en blijven geven De Douane vraagt nu meer IV

capaciteit dan de Belastingdienst kan bieden De Douane wil hiervoor op korte

termijn investeren in de relatie met de Belastingdienst en afepraken maken met

hen

8 6 Bijdrage aan sturing en verantwoording van de Douane moet komende

jaren blijken
De directie Financien Control is de sturing en verantwoording van de Douane nog

volop aan het vormgeven Bovendien had de bijdrage van het programme MI RM

een smalle scope Daarom kan je volgens gemterviewden niet zeggen of de Douane

door het programme al beter is gaan sturen en verantwoorden Het programme

heeft in de ogen van gemterviewden wel bijgedragen aan meer inzicht en aan een

succesvolle transitie Met het opieveren van de 23 KPI s en het delen van kennis

over SAS VA vanuit het programme kan indirect wel beter gestuurd worden

8 7 Beiemmerende factoren meer tijd personele capaciteit en

ontwikkeicapaciteit nodig
De beiemmerende factoren die de doelbereiking bij de Douane in de weg zaten

zoals genoemd door geinterviewden zijn hierboven al uitgewerkt hieronder staan

ze nog eens op een rij
• De tijd en de capaciteit van het programme waren niet toereikend om alle

gewenste managementinformatie in beeld te brengen en beschikbaar te

maken De grote informatiebehoefte van de Douane komt door de nieuwe

zelfstandige rol die de Douane nu heeft

• Nog niet alle gewenste managementinformatie is op korte termijn
beschikbaar te maken voor de Douane Dit komt ook door de voile IV

agenda van de Douane voor de komende jaren en de in de praktijk

begrensde capaciteit die CAP en DF A hiervoor beschikbaar hebben De

komende jaren zal managementinformatie verder worden ontwikkeld

8 8 Succesfactoren programma bood kwaliteit kennisuitwisseling en inzicht in

MI op concernniveau

De volgende factoren hebben bijgedragen aan de doelbereiking van het programma

• De kwaliteit van de producten en dienstverlening
• De kwaliteit van de medewerkers van het programma
• Doordat het programma met de Douane heeft gefocust op het beschikbaar

maken van de managementinformatie van vier KPI s van de 23 KPI s was

het mogelijk om binnen de doorlooptijd van het programma de meest

belangrijke of meest aansprekende KPI s te identificeren en de bijbehorende

managementinformatie beschikbaar te maken voor het management
Hierdoor kan de Douane op deze KPI s sturen en verantwoorden
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• Het programma heeft bij de Douane gezorgd voor meer inzicht en

bewustwording over managementinformatie op concernniveau

• Het programma heeft gezorgd voor kennisuitwisseling en samenwerking met

de Douane op het vlak van SAS Visual Analytics

8 9 Samenvatting en verbetersuggesties
De Douane is tevreden over de producten en dienstverlening van het programma

De Douane gebruikt de nieuwe managementinformatie in zijn dageiijks werk Het

risicomanagement was voigens betrokkenen ai voidoende ontwikkeid daarom heeft

het programma alieen ondersteund bij de ontwikkeiing van managementinformatie

op het strategisch niveau

Het programma is de afspraken met de Douane nagekomen Concreet heeft het

programma ondersteund bij het formuieren van de KPI s en de gewenste

managementinformatie op concernniveau Dat is een beiangrijke bijdrage gezien de

transitie die de Douane doormaakt naar een zeifstandige roi binnen Financien Door

die nieuwe roi heeft de Douane nu vooral behoefte aan de ontwikkeiing van

managementinformatie op concernniveau om te kunnen sturen en verantwoorden

Hoewei er ai nieuwe managementinformatie hiervoor beschikbaar is gekomen wii

de Douane nog veei meer managementinformatie beschikbaar maken Hierdoor is

het nog te vroeg om te kunnen zien of het programma ook de storing en de

verantwoording in de praktijk daadwerkeiijk heeft verbeterd

Bij de verdere ontwikkeiing van managementinformatie gaat het vooral om

systeemontwikkeling en het ontsluiten van data Het is nog de vraag of dit kan

worden gerealiseerd gezien de voile IV agenda van de Douane en de voile agenda s

van DF A en CAP die hierbij moeten ondersteunen De Douane wil hiervoor intensief

met deze partijen samenwerken

Voor de F C Financien Control van Douane ziet de ADR de volgende

verbetersuggesties in willekeurige volgorde
• Focus de komende tijd op het beschikbaar maken van de meest

noodzakelijke managementinformatie voor de storing en verantwoording
van de Douane

• Blijf de ondersteuning van de Belastingdienst C F benutten bij de

ontwikkeiing en het gebruik van de managementinformatie Blijf in ieder

geval kennis en ervaring uitwisselen

• Bespreek komend jaar in het MT van de Douane of de

managementinformatie en het risicomanagement is verbeterd en of dit heeft

geleid tot een aantoonbare verbetering van de storing en verantwoording
van de Douane
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9 Verantwoording van het onderzoek

9 1 Referentiekader

De resultaten en effecten van het programma MI RM zijn onderzocht aan de hand

van variabelen Deze zijn afgeleid uit de kernbegrippen in de deeivragen In het

referentiekader zijn de variabelen per deelvraag aangegeven Dit kader vindt u in de

bijiage

9 2 Werkzaamheden

Om antwoorden te geven op de onderzoeksvraag zijn in totaal 27 interviewrs

gehouden met betrokkenen bij de Belastingdienst de Douane en DGFZ Alie 14

ketens van de Belastingdienst heeft het programma bediend Dit onderzoek heeft 5

van de 14 ketens onderzocht Die 5 ketens heeft de ADR in overleg met het

programma als representatieve selectie gekozen voor het onderzoek In overleg
met de contactpersonen zijn de te interviewen functionarissen geselecteerd Ook is

een groot aantai documenten bestudeerd die bovenstaande partijen hebben

aangeleverd Interviewverslagen zijn afgestemd met geinterviewden voor hoor en

wederhoor Ook het conceptrapport is afgestemd met de opdrachtgever de

contactpersoon en een aantai geinterviewden Het onderzoek is uitgevoerd zoais

overeengekomen in de opdrachtbevestiging Voor het onderzoek heeft de ADR alle

medewerking van betrokkenen gehad

9 3 Gehanteerde standaard en kwaliteitsborging
Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationaie

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing Dit onderzoek

verschaft geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie omdat het een

onderzoeksopdracht betrefl en geen controie beoordelings of andere assurance

opdracht Als hier wel sprake van was geweest dan zouden we wellicht andere

zaken hebben geconstateerd en gerapporteerd
De opdracht is uitgevoerd voigens de algemene uitgangspunten voor de uitoefening
van de interne auditfunctie bij de rijksdienst Daarbij hoort ook een stelsei van

kwaliteitsborging Een onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke

kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden op deze onderzoeksopdracht

9 4 Verspreiding rapport
De ADR is de interne auditdienst van het Rijk Dit rapport is primair bestemd voor

de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen Voor

openbaarmaking door het opdrachtgevende ministerie van door de ADR aan dit

ministerie uitgebrachte rapporten geiden de voorschriften uit de Wet open overheid

De minister van Financien stuurt eik haifjaar een overzicht van door de ADR

uitgebrachte rapporten naar de Tweede Kamer
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10 Ondertekening

20 december 2022

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Auditdienst Rijk
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Bijlage n

Managementreactie van de opdrachtgever
In 2019 startle de Belastingdienst met het meerjarige programma

Managementinformatie Risicomanagement MI RM met als doel zowel MI als RM te

verbeteren op het concern en in de ketens van de Belastingdienst Na vier jaar komt

het programma in 2022 ten einde Het programma heeft in die tijd veel producten

opgeleverd die bijdragen aan de storing en beheersing van de organisatie

Belastingdienst
Ik ben tevreden met de opgeieverde producten en heb veel waardering voor alle

collega s in het programma en in de ketens en dienstonderdelen die hebben

bijgedragen aan het resultaat

Bij een groot programma zoals MI RM hoort ook een evaluatie Zo kunnen we ieren

van successen en belemmeringen die als voorbeeld kunnen dienen voor andere grote

programme s in de Belastingdienst Op mijn verzoek heeft de ADR daarom deze

evaluatie uitgevoerd

De belangrijkste boodschap van dit onderzoek is

dat het programma een belangnjke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling
en professionalisering van de managementinformatie MI en het risicomanagement
RM op concern en ketenniveau Daarmee geeft het een goede basis voor de

verbetering van de sturing en verantwoording van de ketens en het concernniveau

van de Belastingdienst Nu is een verdere doorontwikkeling gewenst om de sturing
en verantwoording verder te verbeteren

Ik ben blij met deze conclusie en kan deze conclusie ook onderschrijven vanuit mijn

eigen waarnemingen Samen met ketens en dienstonderdelen zijn MI en RM naar

een hoger niveau gebracht
Ook de bevinding dat het programma volgens afspraken binnen tijd en geld heeft

geleverd onderschrijf ik evenals de positieve bevindingen ten aanzien van de

programmavoering De inzet van verandermanagement droeg bij aan een geslaagde

implementatie van de programmaproducten
De tevredenheid bij het merendeel van de gebruikers waardeer ik De intensieve

collegiale maar ook zakelijke samenwerking tussen gebruikers en programma zie ik

als een belangrijke succesfactor voor het slagen van de verbetering van MI en RM

Ten opzichte van de situatie voor het programma heeft de Belastingdienst een grote

stap gezet die staat binnen een bredere ontwikkeling van het sturingsmodel dat in

2017 werd geintroduceerd Toen het programma startte was er op de ketens niets

ingeregeld inmiddels mogen we de conclusie trekken dat zowel voor MI als RM een

goede basis is gelegd
Ik deel de opvatting van de ADR dat het gebruik van managementinformatie en

risicomanagement wel kan groeien en neem hun advies over om door te ontwikkelen

om de sturing en verantwoording naar een nog hoger niveau te brengen Zoals het

evaluatierapport vermeldt zijn er reeds maatregelen getroffen om de resultaten van

het programma te borgen Ik noem hier de uitbreiding van Ml capaciteit invulling
van MI en RM rollen in ketens en dienstonderdelen centrale regie op concern MI en

RM en monitoring van de doorontwikkeling door Control en Financien

Daarmee zijn naar mijn oordeel de randvoorwaarden voor de doorontwikkeling van

MI en RM ingevuld De eerste resultaten waren al zichtbaar ten tijde van de uitvoering
van de evaluatie Vanaf de goede basis die met behulp van het programma gelegd is

zal de verdere doorontwikkeling nu als regulier onderdeel in de managementcyclus
worden opgepakt ondersteund door directie C F
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Biilaoe 2s R6f6r6riti6kad6r Ev3luati0 DrooramiTia MI RM Balastinodianst

fliiW vanSbel^F

1 Heeft het programma

opgeleverd wat is

afgesproken in termen

van producten
diensten tijd geld en

kwaliteit

1 Afspraken over

reaiisatie van

producten en

diensten

1 Alle toegezegde producten en

diensten zijn gerealiseerd zoals

afgesproken

2 Afspraken over

besteding van tijd

2 Producten en diensten zijn

gerealiseerd volgens pianning

3 Afspraken over

besteding van geid

3 Producten en diensten zijn

gereaiiseerd binnen het budget

4 Afspraken over

reaiisatie van

kwaliteit

4 De producten en diensten voldoen

aan de afspraken over kwaiiteit

5 Overige afspraken 5 De producten en diensten voldoen

aan de overige afspraken

2 In hoeverre zijn de

gebruikers van het

programma tevreden

over de producten en

diensten en in hoeverre

gebrutken ze de

producten

1 Mate waarin

gebruikers tevreden

zijn over de

producten
diensten van het

programma

1 De gebruikers zijn on tevreden

over de producten en diensten

van het programma
en

2 Mate waarin

gebruikers

producten
diensten gebruiken
en of toepassen

2 De gebruikers gebruiken de

producten en diensten in hun werkde

en

3 Mate waarin

gebruikers tevreden

zijn over het

gebruik van de

producten
diensten

3 De gebruikers zijn on tevreden

over het gebruik van de

producten

en

4 Redenen voor

fonjtevredenheid
over producten en

diensten

4 Criteria voor onjtevredenheid over

producten en diensten bijv
reievantie bruikbaarheid

efficiencyeffectiviteit

kwaiiteit betrouwbaarheid

5 Redenen

on tevredenheid

over het gebruik van

de producten

5 Criteria voor on tevredenheid over

het gebruik van producten en

diensten reievantie bruikbaarheid

effectiviteit

kwaiiteit betrouwbaarheid

voor

efficiency
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3 In hoeverre drsgen de

producten en diensten

van het programma bij
aan de MI en het RM en

aan de sturing en

verantwQording van de

Betastingdienst evt in

de ogen

betrokkenen

1 Bijdrage producten
en diensten aan de

1 Door het programma beschikken de

ketens over verbeterde ofwel de

noodzakelijke

managementinformatie om hun

keten te sturen en erover te

verantwoorden

management-
informatie van de

ketens en aan de

managementinform

meest

atie hetop
van

concernniveau

2 Bijdrage producten
en diensten aan

2 Door het programma beschikken de

ketens over een verbeterd ofwel het

noodzakeiijke

hsicomanagement om hun keten te

sturen en erover te verantwoorden

het meest

risicomanagement
van de ketens en

hetaan

risicomanagement
hetop

concernniveau

3 Bijdrage producten
en diensten aan

sturing

verantwoording
van de ketens en

aan de sturing

verantwoording op

het concernniveau

3 a Door het programma is er nu in de

jaarpiannen de ketencontracten en

de voortgangsrapportages daarover

[van de ketens een duideiijke reiatie

tussen de strategische doelen van de

Belastingdienst en de prestatie
indicatoren en risico s

b Door het programma hebben

Beflsoonsgegevtsaa de ketens nu een

beter inzicht en overzicht om

beheerst te sturen en te

verantwoorden

c Door het programma hebben

Peifsoonsgegev^van de ketens nu een

beter beeld van de risico s die de

Belastingdienst loopt en of de

risico s die mogen worden

geiopen
^^

4 Welke factoren zitten

en of zaten de

doelbereiking van het

programma in de weg

1 Belemmerende

factoren binnen het

programma

1 Mogelijke beiemmerende factoren

te weinig tijd capaciteit budget
kwaiiteit kennis ervaring
beschikbaar

2 Mogelijke belemmerende factoren

uit literatuur

a Bijv te weinig tijd capaciteit
budget kwaiiteit gevoei van

urgentie betrokkenheid

aanwezig

organisatiecultuur draagt nog niet

bij aan het verbeteren van

2 Beiemmerende

factoren buiten het

programma

niet

huidige

managementinformatie en

risicomanagement tijd is nog niet rijp

3a c Dit zijn de randvoorwaarden voor de vernieuwing van de Belastingdienst onderdeei

sturing beheersing oporde uit Bouwsteen Ketendoeien Belastingdienst d d 20 7 2020 biz

3
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’i 6^onsgeg^nde persoonsgegeven^spreken

weinig 2x per jaar met elkaar over

de relatie tussen beleid en uitvoering

aan de hand van de jaar

ketenplannen voortgangsrapportages
Hierin komen aan de orde de

ontwikkelingen
successen zorgen risico s en het

concretiseren van de waarden van de

organisatie en vervolgafspraken in de

afgelopen periode
^^

c De sfeer in deze gesprekken is weinig
mobiliserend nieuwe plannen worden

niet omgezet in actie weinig

inspirerend successen worden niet

gewaardeerd er wordt weinig geieerd
en gerefiecteerd op acties en hun

effected

d In deze gesprekken ervaren de

managers
vertrouwensrelatie onderling wordt

versterkt
“

beiangrijkste

niet dat de

5 Welke factoren

pakten voor de

doelbereiking van

het programma

goed uit

1 1 Mogelijke succesfactoren voldoende

tijd capaciteit budget kwaiiteit

beschikbaar

Succesfactoren

binnen het

programma

2 2 Mogelijke succesfactoren uit literatuur

a Voidoende tijd capaciteit budget
kwaiiteit

urgentie betrokkenheid aanwezig

Huidige organisatiecultuur draagt bij
verbeteren

Succesfactoren

buiten het

programma

gevoel van

hetaan

managementinformatie

risicomanagement tijd is rijp

J^^jionsgeg^rcte persoonsgegevensbpreken

een paar keer per jaar 2x met

eikaar over de relatie tussen beleid en

uitvoering aan de hand van de jaar

ketenplannen voortgangsrapportages
Hierin komen aan de orde de

ontwikkelingen
successen zorgen risico s en het

concretiseren van de waarden van de

organisatie en vervolgafspraken in de

afgelopen periode

c De sfeer in deze gesprekken is

mobiliserend nieuwe plannen worden

omgezet in actie inspirerend
successen worden gewaardeerd er

wordt geieerd en gerefiecteerd op

acties en hun effecten

en

beiangrijkste

d In deze gesprekken ervaren de

managers
vertrouwensrelatie onderling
wordt versterkt ®

dat de

Hierbij zal voor risicomanagement de procesbeschrijving aansluiting risicomanagement op

de P C cyclus als basis worden genomen De gehele P C cyclus van de belastingdienst is

geen object van onderzoek

Bij deelvraag 4 variabele 2 uitwerking b c en d en bij deelvraag 5 variabele 2

uitwerking b c en d Dit zijn aspecten uit het referentiemodel wat aangepast is naar aspecten
die relevant zijn voor MI RM bij de Belastingdienst
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6 1 Verbetersuggesties
voor de MI

1 Bijv mogelijke vervoigstappen

wijzigingen in aanpak

Wat zijn

verbetersuggesties

voor de MI en het RM

voor de toekomst
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