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1 	Inleiding 

De facilitaire dienstverlening in - en het beheer van het gebouw 'De Knoop' aan de 

Mineurslaan in Utrecht is georganiseerd volgens een Publiek-Private Samenwerking 

(PPS). Deze samenwerking betreft de Belastingdienst en een consortium van private 

dienstverleners genaamd [naam]. De facilitaire dienstverlening en het beheer 

dienen te voldoen aan de bepalingen in de Outputspecificaties (OS). Procedures zijn 

afgesproken in het Monitoringsplan. Dit Monitoringsplan is al in een eerdere fase 

beoordeeld door de Audit Dienst Rijk (ADR). De OS en de procedures in het 

Monitoringsplan vinden hun uitwerking in het monitoringssysteem. Feitelijk is dit een 

tool (hier: Axxerion) dat is ingeregeld op basis van de OS en de procedures uit het 

Monitoringsplan. Hierin is zichtbaar welke 'KWIS'l-meldingen zijn gedaan en welke 

periodieke testent zijn uitgevoerd. Tevens is het mogelijk om te registreren op 

welke wijze de meldingen en testen zijn afgehandeld en opgelost. 

In de OS is de bepaling opgenomen dat één keer per jaar een audit wordt 

uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringssysteem. De in deze 

opdrachtbevestiging beschreven quick scan is te bezien als een pre-audit hierop. 

'De Knoop' is per 1 februari 2018 operationeel en vanaf dat moment gelden de eisen 

uit de OS. De opdrachtgever wenst een eerste onafhankelijk beeld hoe door [naam] 

wordt omgegaan met de afhandeling van de 'KWIS-meldingen' door de bewoners en 

de planning en uitvoering van de periodieke testen. 

1  KWIS-meldingen betreffen Klachten, Wensen, Informatieverzoeken en Storingen over de 
facilitaire dienstverlening 
2  Periodieke testen zijn onderzoeken (door externen) naar de kwaliteit van specifieke 
onderdelen van de facilitaire dienstverlening, bv. de catering. 
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2 	Opdracht 

2.1 	Opdrachtgever en opdrachtnemer 

Deze quick scan is door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerd in opdracht van de 

directeur B/CFD. De quick scan is uitgevoerd in overeenstemming met de 

Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing en de 

Code of Ethics van de beroepsorganisatie NOREA. 

2.2 	Doelstelling 

Het doel is: 

1. te toetsen in hoeverre de procedures voor het registreren van de KWIS- 

meldingen uit het Monitoringplan en de eisen uit de OS 'bestaan'; 

2. te toetsen in hoeverre de planning en de uitvoering van periodieke testen cf. het 

Monitoringsplan zijn. 

2.3 	Object van onderzoek en afbakening 

Het object van de quick scan betreft de handmatige en geautomatiseerde 

procedures die tot doel hebben de kwaliteit van de dienstverlening door [naam] te 

monitoren. 

Het eerste doel van de quick scan betreft het 'bestaan' van de procedures rondom 

het registreren van de KWIS-meldingen en de eisen uit de OS bij [naam]. In de 

uitvoering van de quick scan betreft dit: 

• Van 3 dagen in de meetperiode april - juni 2018 de verwerking van de KWIS-

meldingen te toetsen; 

• Integraal vanaf 1 februari tot aan 30 juni de onderbouwing van de niet-

ontvankelijke meldingen te beoordelen; 

• Het proces van de foutafhandeling (intrekken van foutieve meldingen); 

• De verwerking van de OS-wijzigingen in de stamgegevens van Axxerion. 

Het tweede doel van de quick scan betreft de registratie van de periodieke testen in 

Axxerion en, voor zover inmiddels uitgevoerd, de resultaten uit de periodieke testen. 

De quick scan betreft alleen de doorgezette meldingen vanuit FMIS (het tool van de 

Belastingdienst waarin de primaire melding wordt geregistreerd) naar Axxerion (het 

tool van [naam]). De kwaliteit van de registratie in FMIS en de volledigheid van het 

doorboeken naar [naam] vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
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2.4 	Criteria 

In bijlage 1 staat het normenkader dat specifiek voor deze quick scan geldt. Het is 

een extract van het algemene normenkader dat voor PPS-audits is gebruikt. Dit 

extract van het algemene normenkader is afgestemd met de opdrachtgever. 

Met dit onderzoek wordt geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie 

verschaft omdat het een onderzoeksopdracht betreft. Indien andere (aanvullende) 

werkzaamheden of een assurance-opdracht zouden zijn uitgevoerd, zouden wellicht 

andere onderwerpen zijn geconstateerd en gerapporteerd. 

2.5 	Rapportage 

De opdrachtgever, directeur B/CFD, is eigenaar van dit rapport. Dit 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. In de 

ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een 

rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 

rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 

Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 

door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 
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3 	Bevindingen 

Onderstaande bevindingen zijn afgestemd met de auditee en de opdrachtgever. In 
bijlage 3 is de managementreactie opgenomen. 

3.1 	Meldingen uit deelwaarneming zijn verwerkt cf. Monitoringsplan en OS 
Er zijn 3 willekeurige dagen geselecteerd. Dit zijn 12 april, 3 mei en 19 juni en 

betreft in totaal 23 KWIS-meldingen. Deze meldingen betreffen 10 meldingen over 

'functionaliteit', 4 meldingen over 'comfort', 6 meldingen over 'representativiteit', 2 

meldingen over 'schoonmaak' en 1 over 'veiligheid'. Van de 23 meldingen zijn 9 

meldingen gedaan door [naam] en 14 door de bewoners van het pand. De 

meldingen door [naam] zijn met name op 12 april en 3 mei gedaan. 

Uit deze deelwaarneming blijkt dat de bovengenoemde 23 KWIS-meldingen in 

Axxerion verwerkt zijn waarbij de procedures uit het Monitoringsplan en de in de OS 

gestelde waarden zijn gebruikt. Bij een aantal meldingen was een coulance- (inleer-) 

regeling van toepassing. In Axxerion is van een melding eenduidig vast te stellen de 

kwalificatie en de afdoening ervan. 

In de bijlage 2 staan verzoeken om toelichting bij een aantal meldingen. De door 

[naam] gegeven toelichting geeft de opdrachtgever een detailbeeld van de 

overwegingen. De toelichting is in het kader van dit onderzoek afdoende geweest. 

3.2 	Periodieke testen zijn in Axxerion geregistreerd cf. het Monitoringsplan 
Alle periodieke testen uit het Monitoringsplan zijn in Axxerion geregistreerd. Van een 

aantal periodieke testen is de test ingepland, maar de exacte datum is nog niet 

bekend. Dat is opgelost door het invoeren van de PM-datum van 31 december. 

Voor de periodieke testen die al uitgevoerd zijn, is de status van de uitvoering te 

volgen en conform de planning. 

3.3 	Niet-ontvankelijke meldingen zijn terecht 
We hebben van de periode 1 februari tot 1 juli 2018 integraal de niet-ontvankelijke 

meldingen beoordeeld. Dit zijn er 32. Daarvan hebben we geconstateerd dat het 

betreft: 

• 8 testmeldingen; 
• 5 gevallen waarbij het niet mogelijk was dat de facilitaire dienst de afdeling niet 

op kon (en mocht) om een melding (tijdig) te verhelpen; 
• Voor de overige gevallen blijkt dat er voor het niet-ontvankelijk maken van de 

meldingen een onderliggend document is waaruit de goedkeuring van de OG 
blijkt. 

Alle niet-ontvankelijke meldingen zijn als zodanig terecht aangemerkt. 
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3.4 	Onzekerheid over doorvoeren OS-wijzigingen in Axxerion 
We hebben een selectie gemaakt uit de wijzigingen in de OS. We hebben 

geconstateerd dat die wijzigingen zijn verwerkt in Relatics (de applicatie van de 

Belastingdienst). De verwerking in Axxerion hebben we niet kunnen constateren. 

Niet iedere wijziging zal van invloed zijn op de KWIS-meldingen en het 

betalingsmechanisme in Axxerion, maar ons is niet duidelijk geworden welke wel en 

welke niet. Het is onzeker of OS-wijzigingen doorgevoerd worden in Axxerion; voor 

de correcte werking van het betalingsmechanisme is dat wel noodzakelijk. 

[naam] heeft als reactie gegeven dat wijzigingen van de opdrachtgever die impact 

hebben op de OS en dan met name impact hebben op het ruimtetype lx per jaar 

worden aangepast in het BIM3  model. Vanuit dit BIM model wordt een extract 

gemaakt met de juiste ruimtetypes en die worden ingelezen in Axxerion. Dit opdat 

de ruimtetypes in Axxerion overeenkomen met BIM en ook de juiste OS eisen 

hebben. Het aanpassen van BIM dient voor 2018 nog te gebeuren. 

3.5 	Overige bevindingen 
Op basis van het normenkader hebben we de volgende overige bevindingen: 
• De meldingen zijn doorlopend genummerd; 
• De relatie tussen de Outputspecificaties en de kortingsregels zijn eenduidig 

vastgelegd in Axxerion; 
• De logging van Axxerion geeft per melding inzicht in de activiteiten, door wie en 

wanneer; 

• Er zijn periodieke testen voor het testen van de beveiligingssystemen. 

• BIM is het Bouwwerk Informatie Model 

Pagina 11 van 17 



Quick scan monitoring PPS 2018 De Knoop Utrecht 

4 	Ondertekening 

Groningen, 9 december 2018 

[naam] 

Auditmanager 
Auditdienst Rijk 
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Bijlage 1 Normen 

Nr. Norm 
A Proces- en applicatiecontrols 
1 Beheren meldingen 

1.1 Incidenten, storingen en helpdeskverzoeken (meldingen) dienen 
betrouwbaar (juist, tijdig en volledig) te worden geregistreerd. 
a. Het gehele systeem dient te zijn voorzien van een gesynchroniseerde 
standaarddatum/tijdsaanduiding gebaseerd op standaard UTC. 
b. Meldingen mogen niet onvolledig kunnen worden ingevoerd. 
c. Meldingen worden geclassificeerd en geprioriteerd conform de afspraken 
in de Outputspecificaties. 
d. Meldingen zijn doorlopend genummerd. 

1.2 Incidenten, storingen en helpdeskverzoeken (meldingen) dienen op een 
betrouwbare wijze en conform de opgestelde procesgang en workflow te 
worden afgehandeld. 
a. Gegevens die van invloed zijn op de kortingsberekening mogen niet 
tussentijds gecorrigeerd kunnen worden. 
b. Wijzigingen in gegevens die mogelijk van invloed zijn op de 
kortingsberekening (bijv. on hold, niet ontvankelijk of facilitair) dienen 
achteraf inzichtelijk te zijn. 
c. Meldingen kunnen niet worden verwijderd. 
d. Meldingen worden bewaakt op tijdige afhandeling (of: in het systeem is 
een signalering ingebouwd om benodigde opvolging tijdig in gang te 
zetten, inclusief escalatienivea us). 

1.3 De betrouwbaarheid (juist-, tijdig- en volledigheid) van het 
gereedmeldingstijdstip dient te zijn gewaarborgd. 
a. Melding dient op juiste tijdstip te worden gereed gemeld (systeem tijd). 
b. Oplossing van de melding dient te worden gedocumenteerd. 

1.4 Het plannen van de periodieke testen (als onderdeel van de PPS-
overeenkomst), het uitvoeren daarvan alsmede de betrouwbare 
vastlegging dienen te zijn gewaarborgd. 

2 Beveiligingsmeldingen 
2.1 Er is een systeem (zijn systemen) ingericht om beveiligingsincidenten te 

detecteren. 
- deze systemen worden regelmatig getest. 

2.2 Beveiligingsincidenten worden conform een (door het management) 
goedgekeurde procedure afgehandeld. 
- De procedure voldoet in ieder geval aan het Monitoringsplan/ de OS en 
het beveiligingsbeleid. 

3 Rekenregels 
3.1 De relatie tussen de outputspecificatie en de kortingberekeningsregels 

(Axxerion) moet eenduidig zijn vast te stellen. 
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Bijlage 2 Detailbevindingen deelwaarneming 

Onderstaand overzicht betreft op detailniveau bevindingen uit de deelwaarneming 
waarbij [naam] uitleg en/of een verklaring heeft gegeven. 

Melding Bevinding 
180405 In Axxerion: 

Afhandelmelding volgens 
tabblad Algemeen 13:19 
uur, in Log 13:45 uur met 
status 
afgehandeld/behandeld. In 
log zien we niet de tijd van 
de rubriek afhandelmelding 
terug. 

In FMIS lange omschrijving 
gaat het om ruimte K-06-
21 en bij rubriek FMIS 0G-
Ruimte om K-06-20. 

180406 In Axxerion: Afhandeling 
melding volgens tabblad 
algemeen 12-04-2018 om 
16:50, echter in veld 
'oplossing' wordt 
gesproken van 17-04-
2018. In veld 
'probleemomschrijving 
wordt bij 17-4-2018 
oplossing aangegeven en is 
bij 12-04 geen melding. 

vraag 
Graag uitleg over 
deze 
tijdregistratie. 

Graag toelichting 
over de 
aanpassing van 
de ruimte? 

Graag toelichting 
over 
afhandeltijden. 

Dit heeft met de 
koppeling met Focus 
te maken. Om het 
kwartier worden 
statussen bijgewerkt. 
De log van 13.45 
heeft dus betrekking 
op de periode van 
13.15 tot 13.30 

Soms komen de 
ruimtes niet overeen 
of worden meldingen 
niet ingelegd op de 
juiste ruimte door 
de BCFD en belt RCS 
na over het correcte 
ruimte nummer. 
Betreft eigen melding 
die teruggetrokken is 
door het ISP. Later is 
deze melding alsnog 
vanuit Focus 
gepdatet met 
informatie. Dit is 
gebeurd op 17-4-
2018. 

Antwoord [naam] 

In Axxerion: Melding 3-5-
18; afgedaan; Beoordeeld 
13-5 + autoclose. Echter in 
melding op 22-5 nog 
fiattering? 

180533 
t/m 
180535 

Is er na de 
afdoening en 
autoclose nog 
een fiattering 
(voor sommige 
meldingen)? 

Betreft de informatie 
uit Focus die achteraf 
erin wordt gezet. 
Zijn focus logs. Een 
verbetering is dat 
niet alle status 
meldingen van focus 
doorgaan naar 
Axxerion om 
verwarring te 
voorkomen. 

180536 In Axxerion: Melding met 
status 'duplicaat aanvraag' 
in omschrijving lijkt echter 
spraken van 

Lijkt herhalings-
melding i.p.v. 
duplicaatmelding: 
graag toelichting? 

Later afgemeld op 4 
mei. Zie separate 
mail met toelichting. 
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herhalingsmelding 
("Gisteren gemeld, bericht 
gekregen afgehandeld, 
echt niet de kast kan nog 
steeds niet op slot") 

180537 In Axxerion: Dubbele 
melding met echter andere 
THT (120 en 60 uur) en 
ander ruimtenummer 
(KTR-K1-01 versus KT-01). 

Graag toelichting 
over verschillende 
THT over zelfde 
melding? Hoe kan 
hier sprake zijn 
van 2 ruimte-
nummers? 

In Axxerion gaat 
deze melding over de 
bromfiets stalling. 
Echter ik zie ook dat 
180537 hetzelfde is 
als 180514 maar dat 
er een andere ruimte 
is gekozen die 
gekoppeld is aan een 
andere THT. 180537 
is de fietsenstalling 
en bij 180514 is de 
deur/ruimte naast de 
fietsenstalling 
gekozen als ruimte. 
Aandachtspunt voor 
het ISP is dat 
meldingen op de 
juiste ruimte 
geclassificeerd 
worden. 

180538 In Axxerion: deze melding 
betreft THT van 0,5 uur. 
Herstel vraagt meer tijd. 
Hoe wordt dit zichtbaar in 
de melding. 

Hoe wordt een 
melding die meer 
oplostijd vraagt 
geregistreerd. 

180826 In Axxerion: de melding 
lijkt o.b.v. van tekst 
toelichting dat het een 
herhalingsmelding betreft. 
Op kortingtabblad staat dat 
dit de eerste melding van 
deze maand is echter dit 
klopt niet als er sprake is 
van herhalingsmelding. 

Graag toelichting 

Bij een eigen melding 
is dat minder 
relevant maar bij 
een melding van OG 
vragen we extra THT 
aan met een 
bevestiging per mail 
en is de extra THT 
zichtbaar bij het veld 
extra THT in 
Axxerion. De 
correspondentie met 
OG wordt 
opgenomen bij de 
melding. 
Op basis van de tekst 
kan het een 
herhalingsmelding 
lijken echter de 
vraag is of de eerste 
melding bij ons 
bekend is. 
Meldingen worden 
gedaan in het FMIS 
OG en als 
leverancierstaak 
doorgezet naar RCS. 
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Als de BCFD 
medewerker deze 
taak niet aanmaakt, 
krijgt RCS geen 
melding in Axxerion 
en dan wordt deze 
niet meegenomen in 
de herhalingskorting. 
Vaak wordt een 
beheersmaatregel 
getroffen en wordt 
extra THT gevraagd. 
In dit geval is de 
melding achteraf 
door de BCFD in het 
systeem gezet, 
waardoor RCS als 
bezig was met de 
oplossing. 

180830 In Axxerion: THT = nihil. 
Hoe werkt dit in de 
praktijk? 

Graag toelichting 

180831 
en 
180832 

In Axxerion: Geannuleerde 
meldingen i.c. m.b.t. 
Representativiteit; Scherm 
nagenoeg leeg. 

Graag toelichting Eigen meldingen die 
de ISP medewerker 
die ingewerkt werd 
verkeerd heeft 
ingelegd. Een 
melding wordt enkel 
geannuleerd als deze 
onterecht is 
aangemaakt. 
Geannuleerde 
meldingen gaan niet 
mee in het proces 
maar zijn wel 
zichtbaar in de 
rapportage ten 
behoeve van de ADR 
voor de controle van 
de 
meldingsnummers. 
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Bijlage 3 Managementreactie 

Naar aanleiding van de bevinding welke is geconstateerd bij 3.4. is het proces van 
wijzigen aangepast door het wijzigingsprotocol aan te passen en vast te leggen in 
het strategisch PPS overleg van de knoop. 

Directeur Huisvesting, Facilitaire Productontwikkeling en ARBO 
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