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1. Aanleiding opdracht 

• Vanaf 2015 is er gewerkt aan de voorbereiding en implementatie 
van Travel & Expense Management (TEM) door WereldWijd 
Werken (3W). Door de directeur 3W is de ADR gevraagd een 
onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van vier 
onderzoeksobjecten binnen drie pilots, te weten:  

• Business rules; 

• Koppelvlakken;  

• Governance; 

• Hacktest.  

 

• Het onderzoek van Auditdienst Rijk heeft zich gericht op de drie 
pilots. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 maart 
2015 t/m eind februari 2017. 
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2. Algemeen: Projectorganisatie TEM levert 
werkt dat getuigt van grote toewijding 

• Tijdens het onderzoek is door het projectteam TEM aangetoond 
dat zij veel aandacht hebben voor de omgeving waarin de 
applicatie uitgerold moet worden (de gebruiker en wet- en 
regelgeving). 

• Het projectteam heeft zich de afgelopen jaren met grote 
toewijding ingezet voor een goede implementatie.  

• Het ADR-onderzoek wordt afgerond op een moment dat TEM 
binnen BZ uitgerold is, maar het project TEM binnen de 
rijksoverheid nog volop draait.  
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3.1.1 Business rules  

• Tijdens het pilot 1 onderzoek is geconstateerd dat de reisregeling 
-geldend bij BZ- al volledig verwerkt was in de business rules van 
TEM. Wij hebben vastgesteld dat de geïmplementeerde business 
rules ervoor zorgen dat de werking van de TEM applicatie –op 
basis van soort reis en reiziger- wordt gestuurd op het gebied van 
reisopties, voorschot- en declaratieberekening.  

• De projectorganisatie heeft de inrichting van de business rules 
inzichtelijk gemaakt aan de hand van projectdocumentatie (opzet) 
en testresultaten (bestaan). De ADR heeft daarbij –via 
waarneming ter plaatse- inzage gekregen in de inrichting van de 
business rules in TEM.  

• Door het gebruik van flexirules is het voor 3W mogelijk om zelf 
periodiek normbedragen aan te passen.  

• Door het gebruik van sampling rules wordt de controlelast 
verminderd. 
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3.1.2 Aanbeveling business rules 

• Het goed en integer functioneren van TEM is afhankelijk van een 
juiste en volledige inrichting van de business rules. Rekening 
houdend met de vele koppelvlakken en de mogelijkheden van 
flexirules dienen wijzigingen (zoals de nieuwe business rules) 
gecontroleerd -na het testen- doorgevoerd te worden.  

 

• Projectteam ziet eveneens het belang hiervan in en is bezig met 
het testen van de change management procedure teneinde deze 
te optimaliseren. ADR vraagt hierbij aandacht voor de 
implementatie van het change management proces binnen de 
keten. 

 

• De ADR adviseert om de sampling rules te baseren op een 
risicoanalyse.  
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3.2.1 Koppelvlakken (1) 

• Het ADR onderzoek heeft zich gericht op de juiste en volledige 
afwikkeling van de facturen binnen het e-facturatieproces.  

• Juistheid en volledigheid van e-facturatiegegevens worden 
gewaarborgd door FactuurAkkoord Berichten (FAB), beveiligde 
verbindingen (koppelvlakken) en hash controles.   

• Het e-facturatieproces steunt op applications controls die gericht 
zijn op controles op de ingevoerde data binnen de 
geautomatiseerde omgeving van TEM.  

• Onderdeel van FAB is de controle op factuur tegen goedgekeurde 
reisaanvraag en reisschema. Na akkoord gaat factuur via 
DigiPoort naar de F-admin. 
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3.2.2 Koppelvlakken (2)  

• Het project TEM heeft er bewust voor gekozen om aansluiting te 
vinden bij bestaande koppelingen. 

 

• Voor de verwerking van FactuurAkkoord Berichten is aansluiting 
gezocht bij DigiPoort. 

 

• Voor de verwerking van declaraties en voorschotten is een 
koppeling met P-Direkt aangelegd. 
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3.2.3 Aanbeveling koppelvlakken 

 

• Het functioneren van TEM is afhankelijk van veel verschillende 
koppelvlakken die door verschillende partijen worden beheerd. 
Een goede regiefunctie is hier van belang zodat alle partijen op 
elkaar zijn afgestemd.  

 

• Een verandering op één van de koppelvlakken kan een 
ketenreactie veroorzaken. Besteed aandacht aan het testen in de 
hele keten van een verandering op één van de koppelvlakken 
(binnen het change management proces).  

 

 

Eindrapport Vervolgonderzoek IT-aspecten TEM 

  



10 

3.3.1 Governance: Vraagmanagement (1/2) 
• Dienstverlening van TEM is momenteel nog niet rijksbreed 

uitgerold waardoor het vraagmanagement nog niet in volle 
omvang wordt uitgevoerd, en deels wordt ondersteund door de 
projectorganisatie. 

• Gezien de fase waarin het project TEM zich bevindt, ligt de focus 
in het OGO en afnemersoverleg en de rapportages vooral op de 
voortgang en issues van het project TEM en minder op de 
kwaliteit van de dienstverlening. 

• Goede basis voor communicatie over kwaliteit dienstverlening TEM 
is wel aanwezig in de reguliere/bestaande structuren en 
procedures en in de afspraken die zijn vastgelegd in DVA en PDC. 

• Registratie van klachten/meldingen is momenteel 
gefragmenteerd, waardoor het niet eenvoudig is om 
inzicht/stuurinformatie (totaal overzicht en een trend) te 
verkrijgen. De mogelijkheden van een ticketing tool voor een 
centrale registratie van alle meldingen worden nu onderzocht. 
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3.3.2 Governance: Vraagmanagement (2/2) 

• Feedback via gebruikerservaringen, klanttevredenheid metingen 
en meldingen/klachten worden door het project gebruikt om de 
functionaliteit en gebruikersinformatie te verbeteren. 

• Dienstverlening door de servicedesk (SD) is operationeel, maar 
staat momenteel onder druk door klachten/meldingen over de 
functionaliteit/gebruikersvriendelijkheid van TEM.  

• De verwachting van het projectteam is dat de werkdruk op de 
SD zal verminderen wanneer verbeteringen in de 
functionaliteit van TEM effectief worden en gebruikers meer 
gewend zijn aan het werken met TEM. 

• Het projectteam werkt momenteel aan gedragsverandering bij 
de gebruikers in samenwerking met Innovatieteam DARE / 
Behavioural Insights Team (BIT). 
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3.3.3 Governance: Regie (1/2) 

• Governance incl. regieprocessen zijn in opzet goed ingeregeld, het 
projectteam heeft momenteel nog een (actieve) rol in 
risicomanagement, incidentmanagement, klant- en 
leverancierescalatie, aanpassingen functionaliteiten TEM, 
functioneel beheer, vraagmanagement etc.  

• Het tijdstip en de wijze van de formele overdracht van de 
resterende werkzaamheden van het project naar de lijn moet nog 
worden uitgewerkt.  

• Kennisoverdracht en –behoud zijn een aandachtspunt/risico, 
gezien het aantal betrokken externen/tijdelijke medewerkers en 
de specifiek benodigde deskundigheid. De projectdocumentatie 
vormt daarbij een goede basis. 

Eindrapport Vervolgonderzoek IT-aspecten TEM 

  



13 

3.3.4 Governance: Regie (2/2) 

• Realisatie van de business case wordt nog niet integraal 
geregistreerd, gemonitord en gerapporteerd aan de 
stuurgroep/opdrachtgever. Er wordt niet getoetst of aannames uit 
de business case (benodigde capaciteit, projectkosten, 
veranderingen in reisgedrag, beheerskosten, kosten reisagent, 
enz.) in praktijk ook zo uitwerken. Momenteel wordt gewerkt aan 
een informatiebasis om monitoring van de business case mogelijk 
te maken. 

• Uitvoering van de operationele processen en de rol daarin van 3W 
en MXP is in opbouw en een groeiproces (o.a. verwerken 
meldingen, testen wijzigingen). 
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3.3.5 Governance: Aanbodmanagement  

• Afspraken met leveranciers/externe partijen zijn contractueel 
vastgelegd. 

• MXP rapporteert over de afgesproken dienstverlening via een 
periodieke rapportage. 

• Leveranciersmanagement MXP wordt in praktijk informeler 
uitgevoerd dan contractueel is afgesproken (o.a. vastlegging van 
besprekingen en besluiten).  

• Extra risico’s rondom TEM-leverancier (kwetsbaar door geringe 
omvang en afhankelijkheid van een grote speler) worden 
momenteel goed gemanaged door het projectteam. Dit is een 
aandachtspunt bij overdracht naar 3W. 
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3.3.6 Aanbevelingen governance (1/2) 

• Geef verder invulling aan het vraagmanagement door: 

– het doorontwikkelen van de kwaliteit van de dienstverlening 
TEM (serviceniveau en prestatie-indicatoren); 

– het inrichten van de informatievoorziening (registratie en 
rapportage) daarop. 

• Registreer en rapporteer periodiek aan de 
stuurgroep/opdrachtgever over de realisatie van de business case 
om zicht te houden op de ontwikkeling van de beoogde 
besparingsdoelen in relatie tot de project- en beheerskosten 
(effectiviteit TEM). Ook voor de doorbelasting naar de andere 
departementen is dit inzicht nodig.  

• Borg ook de monitoring van en sturing op de besparingsdoelen 
TEM na afloop van het project. 
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3.3.7 Aanbevelingen governance (2/2) 

• Organiseer formele overdracht (tijdstip en werkwijze) van de 
governance-taken van de project- naar de lijnorganisatie. 
Daarmee wordt geborgd dat alle taken in de lijn bij de daarvoor 
aangewezen rollen zijn ondergebracht en dat met dezelfde 
deskundigheid als in het projectteam en met voldoende capaciteit 
de processen worden uitgevoerd.  
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3.4 Hacktest  

• In verband met bedrijfsgevoelige informatie van MXP en de 
vertrouwelijkheid wordt in deze rapportage geen verslag gedaan 
van de uitkomsten van de uitgevoerde hacktest. Wij hebben een 
afzonderlijke rapportage uitgebracht. 
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4. Managementreactie van de opdrachtgever  

• Opdrachtgever keurt het rapport goed, vindt het een goed rapport 
dat overall positief is. 

 

• Alle aanbevelingen zijn herkenbaar en reeds enige tijd onderdeel 
van de project- en lijnactiviteiten. 

 

• Dank en complimenten aan de ADR collega’s voor hun werk en 
inzet m.b.t. TEM 3W. 

 

• Complimenten aan projectteam TEM 3W. 

 

Eindrapport Vervolgonderzoek IT-aspecten TEM 

  



19 

5.1 Verantwoording onderzoek 

Werkzaamheden 

• De ADR heeft werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het 
inzicht verschaffen inzake aandachtspunten en risico’s op het 
gebied van de vier thema’s en het aandragen van verbeterpunten.  

• De aandacht van het onderzoek is uitgegaan naar:  

a. Juiste en volledige inrichting van de business rules; 

b. Juiste inrichting van de koppelvlakken; 

c. Inrichting van de governance over de dienstverlening TEM; 

d. Weerbaarheid van de applicatie op basis van een 
webscan/hacktest. 

• Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 
opdrachtgever en de bevindingen zijn middels hoor-wederhoor 
afgestemd.  
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5.2 Verantwoording onderzoek 
Afbakening/reikwijdte/diepgang  

• De activiteiten van de ADR hebben zich gericht op de drie 
pilotfases van het project TEM bij BZ. Met deze rapportage geeft 
de ADR inzicht in de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 
uit deze pilotfases.  

• Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), privacy en Wet 
Meldplicht Datalekken zijn niet onderzocht. De redenen die hieraan 
ten grondslag liggen zijn:  

• Beveiligingsmaatregelen (uit BIR en PIA en Risico analyse) zijn 
meegenomen in het programma van eisen bij de aanbesteding 
en de opzet hiervan is in een vooronderzoek door de ADR 
gereviewd; 

• Er is rekeninghoudend met BIR, een Quick Scan 
Informatiebeveiliging uitgevoerd; 

• Er is een privacy impact analyse (PIA) uitgevoerd. In deze PIA 
is aandacht besteed aan WMD. Deze is door ADR gereviewd.  
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5.3 Verantwoording onderzoek 
Gehanteerde Standaard 

• Het onderzoek betreft een zogenoemde opdracht tot het 
verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden en is 
uitgevoerd in overeenstemming met de standaarden en richtlijnen 
verwoord in het Internationaal Practice Framework (IPPF) van het 
IIA. 

 

• In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen 
assurance-opdracht is uitgevoerd. Indien aanvullende 
werkzaamheden zouden zijn verricht of indien er een 
assuranceopdracht zou zijn uitgevoerd, zouden wellicht andere 
onderwerpen zijn geconstateerd en gerapporteerd. 
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5.4 Verantwoording onderzoek 

Verspreiding rapport 

• De opdrachtgever, directeur 3W, is eigenaar van 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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6. Ondertekening

Dit rapport van bevindingen is opgesteld door: 

Projectleider ADR 

Den Haag, 29 maart 2017 

Auditdienst Rijk 
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