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De ADR



De ADR

De Auditdienst Rijk (ADR) is 
de onafhankelijke interne 
auditor van de Rijksoverheid 
en de Audit Autoriteit in 
Nederland voor de Europese 
Commissie. 

Beheersmatig gepositioneerd onder 
het ministerie van Financiën. De ADR 
is in zijn oordeelsvorming 
onafhankelijk ten opzichte van alle 
ministeries.

Wij zijn gesprekspartner op het 
gebied van financiële, organisatie- en 
IT-vraagstukken, verandertrajecten 
en het beheer van Europese 
geldstromen. Kernwaarden zijn onafhankelijk, 

deskundig en betrokken. 

Ruim 600 auditors met diverse 
achtergronden 



Rijksbrede onderzoeken Informatiebeveiliging t/m 2016

Centraal bepaald: selectie van BIR-maatregelen
Scope: Governance op centraal niveau en 2 kritieke systemen

Elk departement een eigen onderzoeksteam
Centraal team verzamelde alle informatie om te komen tot Rijksbreed
beeld

Team 1 Team 2 Team 3 Team 9 Team .

Team 
Centraal



Rijksbrede onderzoeken Informatiebeveiliging t/m 2016

Voordeel: Vertraging bij ene team leidt niet tot vertraging bij andere 
teams (maar dan is vertraging niet zo erg?!)

Nadelen: 
• Mogelijk ruis in Rijksbrede weging door betrokkenheid verschillende 

teams
• Beperkt rekening gehouden met verschillende karakteristieken van 

de departementen
• Betrof zowel een breed als diepgaand onderzoek
• Groei t.o.v. vorige jaren lastig uit te drukken



Wijziging in aanpak 2017

Waarom?

• Invulling geven aan de toezegging van minister BZK aan 2e 
Kamer om het onderzoek van de ADR meer te richten op het 
functioneren van de departementale jaarlijkse eigen controle;

• Uitgaan van de verantwoordelijkheid van de departementen;

• Werken met een klein onderzoeksteam.

• Recht doen aan de verschillende inrichting van departementen 
met elk eigen karakteristieken;

• Aansluiten op risicogerichte benadering;

• Invulling geven aan de wens van het CIO-beraad om te 
benchmarken en van elkaar te kunnen leren; N
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Onderzoeksaanpak 2017

• Scope: Sturing en beheersing IB op centraal niveau

• Kader: NBA Volwassenheidsmodel

• 5 van de 15 aandachtsgebieden

• Klein ADR-team

• Zelfevaluatie via PBC-lijst

• Eén departement per week 

(time-boxing)

• Deel-rapportage in Powerpoint



Definitieve rapport-bespreking

Concept-rapport hoor- wederhoor

Concept-rapport OKB + IT-auditor DEP

Concept-rapport interne review

Wegingsessie team per DEP

Review PL / plv PL aandachtgebieden

Collegiale review op aandachtsgebieden (duo’s)

Afstemming IT-auditor DEP

Zelf-evaluatie en dossier aanwezig? 

W -1

W 0

W +1/2



Per departement

(Fictief voorbeeld)



Aandachtsgebied Governance

Aandachtsgebied Riskmanagement

Aandachtsgebied ….

Tussentijdse weging (na 7 dep)

Eindweging



Rijksbrede Rapportage (anoniem)



Onderzoeksaanpak 2018

Grotendeels vergelijkbare aanpak, met enkele verschillen:

• Leveranciersmanagement niet meer in het centrale onderzoek

• Departementen hebben het gewenste niveau door de CIO 
vastgesteld (centraal niveau). ADR onderzoekt onderbouwing.

• Meer nadruk of departementen op centraal niveau inzicht hebben
in de feitelijke veiligheid van systemen (bv. pentesten)

• Check op projectplan implementatie BIR 2017

• Aandacht voor opvolging aanbevelingen ADR en AR

• Een week voorbereiding per departement





Onze ervaring met het NBA-model

Voordelen:

• Door toepassen van zelf-evaluatie krijgt organisatie zelf al een 
goed beeld (het is aan de organisaties om niveau aan te tonen).

• Het maken van vergelijkingen tussen organisaties gaat 
eenvoudiger (inclusief bepalen good-practices) 

• Beter rekening houden met karakteristieken en risico-profiel van 
organisaties

• Gesprek op juiste niveau: huidige niveau, ambitie en de weg 
daarnaartoe.

• Organisaties (mensen) hebben vaak de  ‘drive’ om groei te laten 
zien

• Organisaties moeten blijven werken om niveau te behouden, maar 
terugval is vaak direct zichtbaar. Voor IB geldt “stilstand is 
achteruitgang”

• Spin-off richting organisatie-onderdelen binnen de departementen



Onze ervaring met het NBA-model

Nadelen:

• Niet alle activiteiten worden direct beloond met een hoger 
volwassenheidsniveau (halve scores?).

• Scores worden gezien als rapport-cijfer

• Vernieuwde inzichten leiden soms tot een lagere score (druk om 
consistent te blijven)



Tips voor het gebruik van het model

• Gebruik het onderdeel van de zelf-evaluatie, bv. met behulp van 
een PBC-list

• Leg uit dat het geen CMM-maturity Model is

• Maak organisaties bewust dat scores ook lager kunnen worden

• Visualiseer en vergelijk de scores, maar...

• Beschrijf ook de onderbouwing van de scores

• Benadruk: Scores zijn indicaties en geen rapportcijfers

• Durf scores ook te verlagen bij nieuwe inzichten en leg dit uit.



Afronding en vragen
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