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Wij hebben als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2018 de interim-controle voor WNK Personeelsdiensten
uitgevoerd. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de internebeheersingsomgeving en de daarin
opgenomen maatregelen van interne controle. Tevens heeft deze controle als doelstelling de aandachtspunten voor de
jaarrekening 2018 te signaleren en onder uw aandacht te brengen. In deze managementletter zijn onze bevindingen en
aanbevelingen ter zake opgenomen.
Volledigheidshalve merken wij op dat onze analyse en evaluatie is uitgevoerd in het kader van de verstrekte opdracht tot
controle van de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen nemen wij de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe en rechtmatige beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing.
Hierdoor is onze analyse en evaluatie beperkter dan dat deze zou zijn geweest in het kader van een opdracht tot het
geven van een oordeel omtrent de opzet, het bestaan en de efficiency van de interne beheersing als geheel en bestrijkt
daarom niet noodzakelijkerwijze alle in de interne organisatie vervatte tekortkomingen.
Wij wijzen u erop dat deze brief is opgesteld ten behoeve van de directie en het dagelijks bestuur en daarom niet zonder
onze toestemming aan derden mag worden verstrekt. De bevindingen en aanbevelingen dienen te worden gelezen als
constructieve aanwijzingen voor de directie en het dagelijks bestuur als onderdeel van het continue proces van het
veranderen en verbeteren van de beheersing van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de jaarrekening.
Graag willen wij deze rapportage en de daarin opgenomen bevindingen en aanbevelingen nader met u bespreken.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.

drs. A.J. Schutgens RA
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1. Managementsamenvatting
Indeling
In de ontwikkeling in de interne
beheersing heeft de migratie naar
AFAS centraal gestaan

Inleiding
Qua administratieve organisatie en interne beheersing heeft bij WNK de migratie naar AFAS eind 2017 en 2018 centraal
gestaan. Stapsgewijs zijn nieuwe workflows ingericht en in gebruik genomen en zijn de processen opnieuw ingericht.
De nieuw ingerichte processen zorgen voor efficiency in de primaire processen, maar leiden tegelijkertijd ook tot nieuwe
vraagstukken en aandachtspunten. Wij merken op dat de eerste bevindingen, die wij met het financieel management in
de juli en augustus hebben besproken, direct opgepakt worden en al tot de eerste verbeteringen hebben geleid. In deze
managementletter rapporteren wij over de constateringen en adviezen die op het moment van het schrijven van deze
managementletter nog opgevolgd moeten worden. Wij maken in deze managementletter onderscheid tussen
‘bevindingen’, constateringen die naar onze mening opgepakt dienen te worden om de financiële beheersing te
waarborgen, en ‘insights’, punten die mogelijk kunnen leiden tot een nog betere beheersing of tot een efficiencyslag.
Interne beheersing
De belangrijkste bevindingen die wij naar aanleiding van onze interim-controle constateren hebben betrekking op de
nieuwe inrichting van de processen, die inmiddels de aandacht krijgen binnen uw organisatie:
1.

Nacalculatieregels worden niet altijd goedgekeurd door een tweede functionaris.

2.

Een controle op mutaties in de crediteurenstamgegevens wordt nog niet afgedwongen.

3.

Handmatige correcties kunnen ook verwerkt worden in dagboeken die daarvoor niet bestemd zijn.

4.

Verwerkte memoriaalboekingen worden nog niet zichtbaar gecontroleerd.

De belangrijkste constateringen t.a.v. IT zijn:
1.

Beheersing van de serviceorganisatie Lemon Tree is van een volwassen niveau, beheersing van de serviceorganisatie
AFAS is nog voor verbetering vatbaar.

2.

Toegangsbeveiliging tot AFAS is volwassen ingericht door middel van 2-factor authentication. Deze neemt van kracht
af doordat wachtwoorden niet gewijzigd hoeven te worden en er gebruik gemaakt wordt van algemene mobiele
nummers voor het uitvoeren van de tweede authenticatie.

3.

Documentatie van het proces van toekennen van rechten en rollen, alsmede het wijzigingsbeheer, kan verbeterd
worden door inrichting van deze processen in het ticketingsysteem van WNK.

4.

Er vindt nog geen periodieke review plaats op toegekende rechten en rollen binnen AFAS. Belangrijkste
aandachtspunt daarbij is het inrichten van een maatregel om accounts tijdig te blokkeren bij een uitdiensttreding.

5.

Er vindt nog geen actieve monitoring plaats op cyberdreigingen en er worden nog geen periodieke pen-tests
uitgevoerd.
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1. Inleiding
Controleaanpak gericht op
risico’s

Inleiding
In het kader van onze interim-controle hebben wij de interne beheersing van WNK Personeelsdiensten onderzocht voor
zover dit relevant is voor de bijdrage daarvan aan de getrouwheid van de jaarrekening. In dit hoofdstuk rapporteren wij
over de bevindingen die wij gedurende de controle hebben geconstateerd. Dit zijn zowel bevindingen op procesniveau als
op het niveau van organisatiebrede beheersing (risicomanagement). De interim-controle van 2018 hebben wij, vanwege
de migratie naar AFAS, fasegewijs uitgevoerd. In de zomer zijn wij gestart met de eerste inventarisatie van de nieuwe
processen, die wij recentelijk bij een tweede interim-controle hebben afgerond. Met nieuwe processen komen ook nieuwe
inzichten, zowel ten aanzien van te behalen efficiencyslagen als bevindingen waarmee een (financieel) risico gepaard
komt. Wij merken op dat de eerste bevindingen, die wij met het financieel management in de juli en augustus hebben
besproken, direct opgepakt worden en al tot de eerste verbeteringen hebben geleid. In deze managementletter
rapporteren wij over de bevindingen en adviezen die op het moment van het schrijven van deze managementletter nog
opgevolgd moeten worden. In onze afsluitende interim-controle in december zullen wij de gerealiseerde verbeteringen
inhoudelijk toetsen.
In dit hoofdstuk rapporteren wij over te behalen efficiencyslagen door het verder digitaliseren van stappen die nu nog
handmatig worden uitgevoerd. Volledigheidshalve benoemen wij dat de randvoorwaarde dat de General IT Controls,
waarover wij rapporteren in paragraaf 4 van dit hoofdstuk, op orde dienen te zijn voordat u besluit om processen volledig
te digitaliseren, vooral wanneer papieren vastleggingen in zijn geheel verdwijnen.
Tijdens onze interim-controle constateerden wij dat AFAS activiteitenlogs kan genereren voor diverse
workflows. Deze activiteitenlogs kunnen gebruikt worden voor de toepassing van processmining. Met
processmining kan een geautomatiseerde analyse uitgevoerd worden waarbij op basis van een
activiteitenlog inzichtelijk wordt gemaakt hoe workflows (zoals inkopen) gedurende een periode
daadwerkelijk verliepen. Hiermee kunt u afwijkingen van de opzet van processen signaleren en kunt
u bottlenecks op basis van doorlooptijden identificeren.
Hiernaast is een voorbeeld (niet van WNK) van processmining opgenomen, dat laat zien welk proces
transacties hebben doorlopen. Hoe dikker de lijn, hoe meer transacties een bepaald proces hebben
gevolgd. Dunne lijnen tonen de ongewone processen. Op deze wijze worden afwijkingen in
bijvoorbeeld inkoopprocessen snel zichtbaar gemaakt.
Wij verkennen in de toekomst met u graag de mogelijke toepassingen van processmining in het
kader van de jaarrekeningcontrole.
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2. Risico-inventarisatie en frauderisico’s
Risicoanalyse
De planning & control-cyclus borgt
een jaarlijkse verbetering van de
algehele risicoanalyse

Risicoanalyse heeft een vaste plaats gekregen in de jaarlijkse planning & control-cyclus
Wij merken op dat een gedocumenteerde risicoanalyse inmiddels een vaste plaats in de jaarlijkse planning & controlcyclus heeft gekregen. Het is positief te zien dat deze jaarlijks uitgebreid en aangescherpt wordt naar aanleiding van
ontwikkelingen zoals wijzigingen in de wet- en regelgeving en adviezen naar aanleiding van onze accountantscontrole.
Voor de eerstvolgende actualisatie zien wij een aantal mogelijkheden tot verdere verbetering:
• Uw analyse van vorig jaar ten aanzien van fraude was primair gericht op de aanwezige beheersmaatregelen. Wij
adviseren u om bij de volgende actualisatie een start te maken met inventarisatie van de potentiële frauderisico’s en
daarna te toetsen of elk van de risico’s afdoende wordt afgedekt door aanwezige beheersmaatregelen. Zo borgt u dat u
alle risico’s heeft geïdentificeerd én daarbij de passende maatregelen heeft ingericht.
• Ten aanzien van cybersecurity is vanuit de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants recentelijk een
Cybersecurity Health Check ontwikkeld. Deze Health Check is een hulpmiddel dat u in staat stelt inzicht te krijgen in de
staat van cybersecurity van uw organisatie. Wij geven u in overweging om deze Health Check te integreren in uw
huidige cyberrisicoanalyse. Wij hebben de Health Check verstrekt aan uw manager Finance & Control.
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3. Detailbevindingen
Detailbevindingen

Detailbevindingen
In deze paragraaf rapporteren wij over de detailbevindingen in de primaire processen. In deze paragraaf maken wij
onderscheid tussen ‘bevindingen’, constateringen die naar onze mening opgepakt dienen te worden om de financiële
beheersing te waarborgen, en ‘insights’, punten die naar onze mening bijdragen aan een nog betere beheersing of een
efficiencyslag, maar waar geen sprake is van een (significante) tekortkoming.
Enkele bevindingen hebben tot gevolg dat wij (nog) niet kunnen steunen op de interne beheersing in uw primaire
processen. Dit kan betekenen dat aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden nodig zijn in het kader van het opmaken
en controleren van de jaarrekening 2018. Waar dit het geval is maken wij afspraken met uw financiële medewerkers over
de voorbereidingen die in dit kader door WNK getroffen moeten worden.

Omzet algemeen

Nacalculatieregels – Bevinding
Bij de diverse omzetprocessen (zoals termijnfacturatie) hebben wij geconstateerd dat het mogelijk is dat een senior
medewerker van de financiële administratie zowel nacalculatieregels (urenregistratie) invoert als autoriseert. Wij
vernamen dat dit uit praktische overwegingen is ingeregeld, zodat de facturatie tijdig kan plaatsvinden indien van de
nacalculatieregels niet tijdig worden geautoriseerd. U loopt hier het risico dat de control technische functiescheiding
tussen invoer en autorisatie van de nacalculatieregels doorbroken wordt, hetgeen als beheersmaatregel dient om te
borgen dat de registratie correct verloopt.
Uit de eerste bespreking met uw financieel management is gebleken dat u onderzoekt hoe u een controle kunt inrichten
op het doorbreken van de functiescheiding. Desgewenst denken wij hierin graag met u mee.
In dit kader merken wij op dat creditnota’s ook als (negatieve) nacalculatieregels worden verwerkt. Alhoewel uit
bespreking met uw medewerkers blijkt dat deze in opzet in functiescheiding worden verwerkt, blijkt uit een voorgaande
bevinding dat het systeem dit niet afdwingt. Wij verzoeken u om daarom per jaareinde een analyse uit te voeren op de
creditnota’s, waarbij u nagaat of zij in functiescheiding tot stand zijn gekomen en of zij juist en rechtmatig zijn opgesteld.
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3. Detailbevindingen
Omzet Montage & Verpakking

Volledigheidsanalyse - Bevinding
Tot en met 2016 genereerde u periodiek een controlelijst waarmee inzichtelijk werd gemaakt of er op orderniveau
verschillen waren tussen de geproduceerde aantallen (conform inleverbon) en gefactureerde aantallen (conform pakbon
en de factuur). Deze controle dient als extra controlemiddel om te signaleren of er verschillen bestaan tussen productie en
facturatie, hetgeen u daarna mogelijk nog kunt herstellen. Wij vernamen dat u inmiddels een vergelijkbare controlelijst in
AFAS aan het inrichten bent, zodat u een extra waarborg heeft dat uw omzetverantwoording over 2018 volledig is.
Functiescheiding - Insight
Binnen het proces van de afdeling van Montage & Verpakking is een aantal functiescheidingen ingericht. Zo is er sprake
van functiescheiding tussen het bedrijfsbureau, de productiemedewerkers, het magazijn en de facturatie. Deze
functiescheiding blijkt uit de productieorder waarop de verschillende functionarissen hun paraaf zetten wanneer zij hun
activiteiten binnen het proces hebben uitgevoerd. Afgelopen jaar hebben wij u gerapporteerd dat destijds niet in alle
gevallen deze functiescheiding zichtbaar uit de productieorder bleek. Wij vernamen dat u naar aanleiding van de
bevinding uit voorgaand jaar actief laat monitoren of alle productieorders in functiescheiding zijn ondertekend.
In het nieuw ingerichte proces vindt de technische functiescheiding ook plaats op de hardcopy productieorders, hetgeen
nog diverse handmatige handelingen inhoudt. Wij geven u in overweging om deze functiescheiding in AFAS als
afzonderlijke processtappen in te richten. Hiermee waarborgt u dat productieorders in functiescheiding worden verwerkt,
beperkt u het aantal handmatige vastleggingen dat u dient te maken (en te administreren) en hoeft u achteraf geen
controle uit te voeren om na te gaan of de handmatig ingerichte functiescheiding altijd aanwezig was.
Registratie prijsafspraken - Insight
Wij hebben vernomen dat schriftelijke prijsafspraken met afnemers doorgaans niet standaard in AFAS worden opgeslagen.
U geeft aan dat schriftelijke prijsafspraken op dit moment doorgaans in de mail of in een hardcopy map worden bewaard.
Wij geven u in overweging om de prijsafspraken standaard te registeren in AFAS zodat de afspraken voor alle
betrokkenen centraal te lokaliseren zijn, hetgeen eventueel benodigde controles later in het proces gemakkelijker maakt.
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3. Detailbevindingen
Omzet detacheringen

Functiescheiding registratie verzuim - Bevinding
Bij de facturatie van detacheringen wordt op de voorgenomen facturatie een handmatige korting toegepast in het geval
van langdurig ziekteverzuim van de gedetacheerde. Deze handmatige correctie wordt in het huidige proces niet
gecontroleerd door een onafhankelijke medewerker. Daarmee loopt u het risico dat foutieve correcties niet worden
gesignaleerd, waardoor er mogelijk een foutieve factuur verstuurd kan worden.
Wij adviseren u om een controle in te richten op de mutaties die worden doorgevoerd op de facturatierun uit AFAS om te
borgen dat er geen onjuiste correcties plaatsvinden.
Geen analyse op € 0-tarieven - Insight
U heeft de mogelijkheid om een detacheringstarief van € 0 overeen te komen, bijvoorbeeld voor een gewenningsperiode.
Wij vernamen dat u niet met een vaste periodiciteit toetst of de tarieven bijgesteld moeten worden. Hierdoor loopt u het
bedrijfsrisico dat u mogelijk te lang een tarief van € 0 in rekening brengt, waardoor u opbrengsten misloopt. Wij adviseren
u om een periodieke analyse op de € 0-tarieven in te richten, zodat beoordeeld kan worden of het detacheringstarief niet
herzien dient te worden.
Genereren detacheringsovereenkomsten - Insight
Uit bespreking met uw administratief medewerkers hebben wij vernomen dat de detacheringsovereenkomsten nog niet
automatisch worden gegenereerd uit AFAS; de overeenkomsten worden nog handmatig opgesteld. Het handmatig
opstellen van de overeenkomst verhoogt de kans op fouten en is daarnaast meer arbeidsintensief. Wij adviseren u om te
onderzoeken in hoeverre u deze stap kunt automatiseren.
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3. Detailbevindingen
Omzet termijnfacturatie

Termijnfacturatie - Bevinding
Onderdeel van het proces van termijnfacturatie is het aanmaken van een project in AFAS en het invoeren van de
projecteigenschappen op basis van de achterliggende overeenkomst. Aan de hand van het aantal ingevoerde termijnen en
de totale aanneemsom berekent AFAS het uiteindelijk te factureren termijnbedrag. Wij hebben vastgesteld dat AFAS na
het invoeren van een project geen controle en autorisatie op de invoer afdwingt. Hierdoor loopt u het risico dat de
ingevoerde projecteigenschappen niet conform de getekende overeenkomst zijn. Wij adviseren u een dergelijke
autorisatie door AFAS af te laten dwingen om het risico op invoerfouten te mitigeren.
Urenregistratie - Insight
Wij constateerden dat de geplande uren op een opdracht, zoals dat plaatsvond in DBS, niet als voorcalculatorische uren
worden geregistreerd op project. Wij geven u in overweging om deze geplande uren alsnog te registeren, zodat u beter
inzicht heeft in het rendement van een project. Deze informatie kan dienen als basis voor eventuele
budgetonderhandelingen voor volgende jaren of voor meerwerkgesprekken, indien een opdracht niet het gewenste
rendement oplevert.

Financial reporting

Scheiden dagboeken - Bevinding
In de administratie van WNK worden verschillende dagboeken gebruikt voor memoriaalboekingen. Er zijn aparte
dagboeken ingericht voor systeemboekingen en er is een apart dagboek voor handmatige memoriaalboekingen. Wij
hebben vastgesteld dat de dagboeken die zijn bedoeld voor systeemboekingen en andersoortige dagboeken (zoals
inkopen) niet afgesloten zijn voor handmatige correcties. Doordat handmatige boekingen ook in andere dagboeken
gemaakt kunnen worden, loopt u het risico dat u het overzicht over de handmatige correcties verliest. Ook de interne
beheersing die u inricht op het dagboek memorialen kan hiermee vermeden worden. Wij adviseren u om te onderzoeken
hoe u de dagboeken zo veel mogelijk kunt afsluiten voor ongewenste handmatige correcties.
Geen autorisatie memoriaalboekingen - Bevinding
Binnen het proces van het verwerken van memoriaalboekingen heeft u ingeregeld dat boekingen worden voorzien van
een bijlage met onderbouwende documentatie. Wij vernamen dat er geen controle is ingericht om na te gaan of de
gemaakte boeking aansluit op de (geautoriseerde) bijlage. Uit afstemming met uw medewerkers blijkt dat een eventuele
foutieve boeking (voor zover van relevante omvang) wel zou worden gesignaleerd vanuit de periodieke analyses in het
kader van de tussentijdse informatievoorziening. Desalniettemin adviseren wij u om de memoriaalboekingen standaard
intern te laten toetsen voordat de boekingen worden verwerkt, om foutieve boekingen in zijn geheel te voorkomen.
Periodeafsluiting - Insight
Op dit moment is het mogelijk om in AFAS met terugwerkende kracht in voorgaande periodes boekingen of correcties
door te voeren. Hierdoor loopt u het risico dat na het genereren van tussentijdse rapportages onterecht wijzigingen
worden aangebracht in voorgaande periodes. Wij geven u in overweging om een harde periodeafsluiting in AFAS in te
regelen om te voorkomen dat er nog correcties in voorgaande periodes kunnen worden geboekt.
Managementletter 2018
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3. Detailbevindingen
Inkoop & aanbesteding

Workflow inkoopfacturen - Bevinding
Binnen het goedkeuringsproces van inkoopfacturen is ingeregeld dat er functiescheiding is tussen (i) autorisatie voor
levering en (ii) autorisatie voor budget. Deze functiescheiding borgt dat er geen inkoopfacturen betaalbaar worden gesteld
die niet daadwerkelijk zijn geleverd. Uit onze interim-controle blijkt dat niet wordt afgedwongen dat voorgenoemde
functies altijd door 2 verschillende personen worden uitgevoerd. Hiermee loopt u het risico dat de ingeregelde
functiescheiding doorbroken wordt waarmee het risico ontstaat dat er mogelijk voor goederen of diensten wordt betaald
die niet (aan WNK) zijn geleverd. Wij adviseren u om te onderzoeken of u de functiescheiding kunt afdwingen of periodiek
door middel van een review op de activiteitenlog van AFAS te toetsen of de functiescheiding is doorbroken.
Mutaties crediteurenstambestand - Bevinding
Bij het muteren van stamgegevens, zoals bankrekeningnummers, is in het primaire proces geen controletechnische
functiescheiding ingeregeld. Dit zorgt ervoor dat een controle op de mutatie niet is afgedwongen. Hierdoor loopt u het
risico dat er (bewust of onbewust) een foutieve mutatie in de stamgegevens plaatsvindt, hetgeen tot een foutieve betaling
kan leiden. Wij vernamen van uw manager Finance & Control dat u het proces inmiddels gewijzigd heeft, waarbij u
gewijzigde bankrekeningnummers controleert voordat een nieuwe betaling plaatsvindt. Wij merken hierbij op dat u steunt
op de functionaliteit van AFAS dat gewijzigde bankrekeningnummers zichtbaar worden op de conceptbetaallijst. Wij
adviseren u om te onderzoeken of deze functionaliteit alle wijzigingen toont, ook bij bijvoorbeeld handmatige betalingen
of wanneer een bankrekeningnummer wordt gewijzigd naar een reeds bestaande bankrekening in AFAS (wat geen nieuwe
invoer is, maar een gewijzigde koppeling in de bankrekeningentabel).
Contractenregister - Insight
Binnen AFAS is een contractenregister ingericht waarin aangegane verplichtingen worden geadministreerd. Wij hebben
vernomen dat nog niet altijd een contractwaarde als verplichting wordt geregistreerd. Door het registeren van de
contractwaarden vergroot u de waarde van uw contractenregister omdat (i) u inzicht heeft in de kwantitatieve verplichting
die u nog heeft uitstaan en (ii) u bij het ontvangen van inkoopfacturen kun toetsen of de inkoopfactuur overeenkomt met
de door u aangegane verplichting. Wij adviseren u om te onderzoeken of u de contractwaarde als een verplicht in te
vullen veld kunt aanmerken, zodat geborgd is dat er altijd een contractwaarde wordt geregistreerd.
3-way match - Insight
Momenteel heeft u nog geen 3-way match ingericht in uw workflows. Een 3-way match is mogelijk als u naast een
inkooporder ook de ontvangstbevestiging registreert. Wanneer een inkoopfactuur binnenkomt en overeenkomt met zowel
de inkooporder als de geregistreerde ontvangstbevestiging, dan kan de factuur automatisch betaalbaar worden gesteld
zonder benodigde handmatige controles en autorisaties. Wij geven u in overweging om te onderzoeken of een 3-way
match voor u van toegevoegde waarde is en valt te implementeren in AFAS.
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3. Detailbevindingen
Personele lasten

Controle premiepercentages - Bevinding
Bij de interim-controle constateerden wij dat er over de eerste helft van 2018 een foutief percentage voor de
arbeidsongeschiktheidsverzekering is ingehouden. Deze fout is ook door u geconstateerd toen u een gewijzigde
Werkhervattingskas beschikking van de Belastingdienst ontving en verwerkte in de salarisadministratie. Wij adviseren u
om te onderzoeken of de controle op de invoer van de percentages aangescherpt moet worden, om in de toekomst te
voorkomen dat er foutieve percentages worden ingehouden.
Formatieanalyse - Bevinding
Met een toenemende digitalisering van processen bent u meer afhankelijk van de betrouwbare werking van AFAS voor
een juiste en volledige verwerking van personele mutaties. Wij adviseren u om periodiek een analyse uit te laten voeren
door de leidinggevenden op hun formatie, waarbij zij toetsen of hun formatie juist is en alle mutaties (zoals wijzigingen
van dienstverbanden, wijzigingen van kostenplaatsen en uitdiensttredingen) juist en volledig zijn verwerkt. Daarmee
signaleert u als wijzigingen niet juist of niet volledig zijn verwerkt.
Indiensttreding - Insight
Bij een mutatie voor een (her)indiensttreding wordt momenteel de leidinggevende per mail akkoord gevraagd bij de
ingevoerde mutatie. Wij geven u in overweging om te onderzoeken of deze processtap ingericht kan worden in de
workflow in AFAS, zodat u communicatie buiten AFAS zo veel mogelijk beperkt en u tevens waarborgt dat de juiste
autorisatie is verkregen voordat een mutatie definitief wordt verwerkt.
Declaraties - Insight
Uit een waarneming in AFAS constateerden wij dat bij enkele declaratieworkflows (zoals studiekosten) niet door het
systeem wordt afgedwongen dat er onderbouwende documentatie (zoals een factuur) wordt toegevoegd. Wij vernamen
dat wel beoogd is dit altijd verplicht te stellen. Wij adviseren u te toetsen of voor alle workflows het bijvoegen van
onderbouwende documentatie verplicht is en waar nodig uw workflows aan te passen waar dit nog niet het geval blijkt te
zijn.

Kosten begeleid werken

‘Begeleid werken’-betaling - Bevinding
De betalingen van de ‘begeleid werken’-subsidies worden in AFAS voorbereid als negatieve nacalculatieregels. Deze
nacalculatieregels kunnen handmatig aangepast worden, voordat tot betaling overgegaan wordt. Op de eventueel
doorgevoerde wijziging vindt nog geen controle plaats. Daarmee loopt u het risico dat er foutieve aanpassingen worden
gemaakt, hetgeen tot een foutieve uitbetaling van de ‘begeleid werken’-subsidie kan leiden. Wij adviseren u om een
controle in te regelen op de nacalculatieregels, voordat u tot betaling overgaat.
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3. Detailbevindingen
Dienstencatalogus

Procesmatige aandachtspunten - Bevinding
Eind oktober hebben wij kennis genomen van de interne controle op de uitvoering van de dienstencatalogus en hebben
wij zelfstandig enkele gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd. Uit deze werkzaamheden volgen enkele
detailbevindingen waarbij het raadzaam is te onderzoeken of er internebeheersmaatregelen ontbreken welke deze fouten
hadden kunnen voorkomen.
Het verdient aandacht om de ingevoerde tarieven in AFAS te controleren op juiste invoer, daar er op het prijscomponent
enkele bevindingen zijn geconstateerd. Ook bij nieuwe diensten buiten de Dienstencatalogus om dient u deze check uit te
voeren om ervoor te zorgen dat er geen onjuiste tarieven in AFAS staan opgenomen en uit worden gefactureerd.
Verder kan het voorkomen dat uit te factureren documenten in projecten terecht zijn gekomen, waarna wordt
gefactureerd door de trajectadministratie, terwijl deze documenten niet bij het juiste project zijn opgenomen. Hierdoor
bestaat het risico dat mogelijk dubbel wordt gefactureerd of aan de verkeerde gemeente wordt gefactureerd. U heeft
aangegeven dat dit vaak al in het proces wordt opgemerkt door de medewerkers bij de projecten en dit dan wordt
hersteld. U heeft verder aangegeven dat dit zeer beperkt voorkomt en dit risico minimaal is en daar geen verdere actie op
te zullen ondernemen omdat dit leidt tot onnodige efficiencybeperkingen.
Naar aanleiding van deze bevinding heeft u wel gepland een herstellende integrale controle uit te voeren waar u ook de
collega’s uit het primaire proces bij zult betrekken. Op deze manier creëert u ook bewustzijn van het belang van een
juiste en volledige primaire registratie bij de medewerkers uit het primaire proces. Wij zullen in december een
aanvullende deelwaarneming uitvoeren om vast te stellen of de aanvullende interne controle van voldoende niveau is
uitgevoerd.

Managementletter 2018
© 2018 Deloitte The Netherlands

Inhoudsopgave

1

2

3

13

4. IT
Samenvatting IT

Samenvatting IT
Met de implementatie van AFAS Online heeft u afscheid genomen van diverse subadministraties. Waar u voorheen per
bedrijfsonderdeel een eigen applicatie onderhield, heeft u nu alles samengebracht in één cloudbased ERP-systeem. De
afhankelijkheid van een betrouwbare IT-omgeving in de dagelijkse bedrijfsvoering en primaire financiële processen is
daarmee fors toegenomen. In dit kader hebben wij in november de opzet van enkele General IT Controls getoetst.
In dit onderzoek hebben wij aandacht besteed aan enkele onderwerpen, namelijk (i) Beheersing serviceorganisatie, (ii)
User Access, (iii) Wijzigingsbeheer en (iv) Cybersecurity. In deze paragraaf hebben wij de belangrijkste bevindingen in
deze aandachtsgebieden opgenomen, in bijlage 1 hebben wij de detailbevindingen opgenomen voor het (IT)
management. Wij sluiten deze paragraaf af met een visuele samenvatting van de bevindingen opgenomen, waar tevens
uit blijkt met welke prioritering de bevindingen naar onze mening opgevolgd zouden moeten worden.
i Beheersing serviceorganisatie
U bent in toenemende mate afhankelijk van externe partijen voor een betrouwbare werking van uw IT-omgeving,
specifiek van Lemon Tree voor de algehele beheersing van uw IT-omgeving en specifiek van AFAS voor het onderhoud
van uw financiële administratie. Bij het beheersen van een serviceorganisatie is het van belang dat er duidelijke
contractuele afspraken worden gemaakt over wederzijdse verplichtingen, waaronder de prestatieverplichtingen waar de
serviceprovider aan moet voldoen. Het is van belang dat gemonitord wordt of de serviceorganisatie zich houdt aan de
gemaakte afspraken en tevens is het van belang dat maatregelen getroffen worden op gebieden welke buiten de scope
liggen van de externe serviceorganisatie. Wij merken op dat de beheersing van Lemon Tree van volwassen niveau is, de
beheersing van AFAS is nog incident gedreven.
ii User Access
Binnen het domein User Access wordt beheerst hoe er tot de applicatie toegang gekregen kan worden, wie er toegang kan
krijgen tot de applicatie en wat gebruikers binnen de applicatie kunnen. De beheersprocessen in dit domein moeten
borgen dat er geen ongeautoriseerd toegang gekregen kan worden tot de applicaties en dat medewerkers slechts over de
rechten beschikken die bij hun functie passen, dit moet borgen dat de ingeregelde functiescheidingen en controles
functioneren zoals beoogd en niet doorbroken kunnen worden. Het belangrijkste aandachtsgebied binnen dit domein
betreft het meer formaliseren de processen aangaande het toekennen, wijzigen en verwijderen van rechten en rollen.
Deze processen moeten borgen dat de inrichting van rechten blijvend op orde is. Wij geven u in overweging om dit in te
richten in uw reeds bestaande ticketingsysteem.
Een tweede belangrijk aandachtsgebied betreft het inrichten van een periodieke review op de rechten en rollen binnen het
systeem. Dit omvat enerzijds een review of de juiste rollen aan de juiste medewerkers zijn gekoppeld en anderzijds een
review of de inhoud van de rollen juist en logisch zijn bij de betreffende functies.
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4. IT
Samenvatting IT

iii Wijzigingsbeheer
Een betrouwbaar proces van het doorvoeren van wijzigingen in de software borgt dat primaire processen niet verstoort
worden en dat ingeregelde geautomatiseerde controles blijven functioneren. Het doorvoeren van wijzigingen in de basis
programmatuur is voorbehouden aan AFAS daar er sprake is van een cloud oplossing. Wel beschikt u over de mogelijkheid
om in de instellingen van AFAS wijzigingen door te voeren welke direct effect hebben op uw primaire processen en de
workflows daarin. Ook voor u is het daarom van belang dat er een gestructureerd proces van wijzigingsbeheer inricht, hier
is momenteel nog geen sprake van.
iv Cybersecurity
Het belang van afdoende cybersecuritymaatregelen neemt toe als gevolg van een grotere afhankelijkheid van IT en
aangescherpte wet- en regelgeving (zoals de GDPR). Wij vernamen dat er nog geen beleid is om periodieke pen-tests uit
te laten voeren op uw IT-omgeving. Wij adviseren u om bij de eerst volgende actualisatie van uw cyberrisicoanalyse te
evalueren of er noodzaak bestaat om aanvullende maatregelen te treffen.
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4. IT
Samenvatting
Aandachtsgebieden controle
2018
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4. IT
Migratie

Migratie
Per 1 januari 2018 maakt u gebruik van AFAS als nieuw ERP-systeem, waarbij u het financiële pakket DBS en enkele
subadministraties heeft vervangen. Wij merken op dat veel invoer handmatig heeft plaatsgevonden en ook niet alle invoer
(sluitend) is gecontroleerd. Wij merkten onder andere op dat ingevoerde stamgegevens van crediteuren ter verificatie zijn
opgestuurd naar de crediteuren, maar dat niet in alle gevallen is gewacht met de betaling voordat de crediteur de
juistheid van de invoer heeft bevestigd. Eenzelfde controlesystematiek heeft u gehanteerd voor het invoeren van
debiteurengegevens.
Tijdens de bespreking van deze bevinding met uw financieel management hebben wij vernomen dat deze systematiek is
gekozen om een soepele en tijdige conversie plaats te kunnen laten vinden. Wij vernamen dat u achteraf geen signalen
heeft verkregen, bijvoorbeeld in de vorm van betalingsherinneringen, dat er een foutieve invoer van stamgegevens heeft
plaatsgevonden.
Voorgaande heeft tot gevolg dat wij op enkele onderdelen de reikwijdte van onze controleaanpak hebben moeten
aanpassen dan wel vergroten. De eerste aanpassingen hebben wij eerder met uw manager Finance & Control besproken.
Wij zullen u vragen de nodige voorbereidingen te treffen voor de mitigerende werkzaamheden.
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Bijlage: Detailbevindingen IT

1.

Onderdeel

Bevinding

Beheersing
serviceorganisaties

Met het implementeren van AFAS Online en de outsourcing van de algehele IT-omgeving naar Lemon Tree bent u voor de continuïteit
van de IT-omgeving afhankelijk geworden van deze partijen. Belangrijke middelen om dit te beheersen zijn de Service Level
Agreements (hierna: SLA) en een eventueel aanwezige ISAE 3402-rapportage. Wij vernamen dat u bij Lemon Tree een SLA bent
overeengekomen die u eveneens periodiek evalueert. Wij vernamen dat u maandelijks een operationeel overleg en elk kwartaal een
strategisch overleg heeft, waarbij u tevens evalueert of de afspraken uit de SLA worden nageleefd. Wij stelden vast dat u daarbij ook
een rapportage van Lemon Tree ontvangt waarin enkele prestatie-indicatoren zijn opgenomen (zoals beschikbaarheid).
Wij begrepen dat het monitoren van de SLA van AFAS in mindere mate geformaliseerd is en dat dit met name incident gedreven is.
Wanneer er sprake is van incidenten acteert u hierover richting AFAS. Wij geven u in overweging om, net als bij Lemon Tree, een
periodieke toetsing uit te voeren op de naleving van de overeengekomen SLA.
Bij AFAS geldt dat er jaarlijks een ISAE 3402-verklaring wordt verkregen bij het internal control framework van AFAS. Dit houdt in dat
een IT-auditor nagaat of de internebeheersingsomgeving over het afgelopen boekjaar juist heeft gefunctioneerd. Deze rapportage
geeft inzicht in eventuele tekortkomingen in de beheersingsomgeving van AFAS. Ook geeft deze rapportage
internebeheersingsmaatregelen weer die door de gebruikersorganisatie (in dit geval WNK) ingericht zouden moeten worden omdat dit
niet is georganiseerd bij AFAS zelf (de zogenoemde gebruikersoverwegingen). Wij adviseren u om jaarlijks kennis te nemen van de
ISAE 3402-rapportage om te beoordelen wat de implicaties zijn van eventuele tekortkomingen in de interne beheersing bij AFAS voor
WNK. Tevens kunt u dan nagaan of u reeds invulling heeft gegeven aan de gebruikersoverwegingen in uw eigen beheersprocessen.

2.

User access:
Wachtwoordbeleid

Wij stelden vast dat er een 2-factor authentication is ingericht. De eerste authenticatie vindt plaats door middel van het inloggen met
een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. De tweede authenticatie vindt plaats door middel van een code die wordt toegezonden aan
een mobielnummer, die ingevoerd dient te worden in AFAS. In combinatie met een sterk wachtwoordbeleid is dit een sterke
toegangsbeveiliging (hoogste maturity level).
Wij merkten echter op dat er enkele omstandigheden zijn die de kracht van deze toegangsbeveiliging doen afnemen. Zo stelden wij
vast dat er niet wordt afgedwongen dat het wachtwoord in AFAS periodiek gewijzigd wordt. Wij vernamen dat u reeds in gesprek bent
met AFAS over dit onderwerp, omdat u deze instelling niet zelf kunt wijzigen.
Daarnaast vernamen wij dat op enkele afdelingen de tweede verificatie (de sms) naar een mobiele telefoon die bestemd is voor
algemeen gebruik voor de afdeling wordt gestuurd. Daarmee wordt de tweede verificatie niet meer vertrouwelijk naar een persoon
gestuurd, wat de kracht van deze tweede authenticatie doet afnemen. Wij begrepen dat het uit praktische overwegingen op deze
manier is ingericht, omdat meerdere medewerkers niet beschikken over een telefoon van de zaak (wat overigens ook niet noodzakelijk
is) en enkele medewerker zelfs helemaal niet over een mobiele telefoon beschikken.
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3.

Onderdeel

Bevinding

User Access: beheer van
rechten en rollen

Voor het aanmaken van nieuwe accounts of voor het toewijzen van rechten kan binnen WNK gebruikgemaakt worden van een
standaardaanvraagformulier dat goedgekeurd moet worden door de leidinggevende. Wij vernamen dat dit formulier niet altijd gebruikt
wordt en er in sommige gevallen ook verzoeken via de mail worden ingediend; in dit geval moet er ook een akkoord aanwezig zijn
voor een leidinggevende. Wij vernamen dat er wel een ticketingsysteem aanwezig is, maar dat dit ticketingsysteem niet gebruikt wordt
voor mutaties in AFAS. Wij geven u in overweging om het proces van toekennen, verwijderen en wijzigen van rechten en rollen via het
ticketingsysteem te laten verlopen, zodat een consistente uitvoering en documentatie van het proces worden gewaarborgd.
Ten aanzien van het verwijderen van rechten en accounts vernamen wij dat er geen automatische signaalfunctie meer is ingericht dat
een account geblokkeerd moet worden nadat een medewerker uit dienst treedt. Wij vernamen dat dit in Compas wel was ingericht. Wij
adviseren u om de signaalfunctie van (naderende) uitdiensttredingen binnen AFAS in te schakelen en te koppelen aan uw
ticketingsysteem, zodat er accounts tijdig geblokkeerd kunnen worden wanneer medewerkers uit dienst treden. Dit voorkomt dat
medewerkers nog toegang kunnen verkrijgen tot AFAS nadat ze uit dienst zijn getreden.

4.

User access: User review

Binnen AFAS worden rechten toegekend op basis van standaardprofielen, optioneel kunnen losse rechten toegekend worden. Wij
vernamen dat er nog niet periodiek wordt getoetst of de toegekende rechten nog aansluiten op de gewenste situatie. Deze review
omvat (i) het periodiek toetsen of de juiste profielen aan medewerkers zijn gekoppeld en (ii) toetsen of de profielen qua samenstelling
van rechten aansluiten op de gewenste situatie. In dit kader adviseren wij u een functiematrix op te stellen waarin per functiegroep is
opgenomen welke profielen en rechten toegekend mogen worden; dit vormt het toetsingskader voor een periodieke review. Tevens
adviseren wij u in dit kader om ongebruikte profielen, waarvan wij vernamen dat daar veel van zijn, te verwijderen, zodat de review
qua scope beperkt blijft. Wij wisselen graag verder met u van gedachten over de manier waarop u vorm kunt geven aan de periodieke
user review.

5.

User access

Generieke accounts betreffen accounts die niet aan natuurlijke personen te koppelen zijn; dit kunnen bijvoorbeeld leveranciersaccounts
of accounts die gebruikt worden voor systeemtaken (bijv. voor de scanmodule binnen AFAS) zijn. Het gebruik van generieke accounts
moet zo veel mogelijk voorkomen worden, omdat de acties binnen dit account niet herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon
(waarmee er misbruik gemaakt zou kunnen worden van dit account). Wanneer er wel generieke accounts benodigd zijn, is het van
belang dat de rechten op het desbetreffende account beperkt blijven tot de strikt noodzakelijke. Wij adviseren u om periodiek te
toetsen of er sprake is van overbodige generieke accounts en bij de benodigde generieke accounts te toetsen of de toegekende rechten
niet verder reiken dan strikt noodzakelijk.
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Onderdeel

Bevinding

6.

User Access: Superusers
(functioneel beheerders)

Het functioneel beheren van de applicatie is momenteel belegd bij uw assistent controllers. De functioneel beheerders kunnen door hun
rechten ingerichte functiescheidingen doorbreken en kunnen functionele instellingen binnen AFAS aanpassen; dit is ook noodzakelijk
om de applicatie te kunnen beheersen. Wij adviseren u om enkele kritieke activiteiten te definiëren, zoals het muteren van
crediteurstamgegevens, en periodiek te toetsen of deze kritieke activiteiten niet (onterecht) zijn uitgevoerd door uw functioneel
beheerders.
Indien er sprake is van generieke accounts (zoals testaccounts) met vergevorderde rechten adviseren wij u om de logging van deze
accounts te betrekken in de periodieke review.

7.

Wijzigingsbeheer

Aangezien er sprake is van een cloudoplossing ligt het algemene onderhoud van de applicatie bij uw softwareleverancier AFAS.
Desalniettemin liggen er mogelijkheden bij WNK als gebruikersorganisatie om instellingen in AFAS aan te passen. Dit kan uw interne
beheersing beïnvloeden omdat deze instellingen ook betrekking hebben op bijvoorbeeld de inrichting van uw workflows. Wij vernamen
dat er nog geen geformaliseerd beleid is voor het wijzigingsbeheer. Dit beleid omvat normaliter het ontwikkelen van wijzigingen in een
aparte omgeving, het testen daarvan en het verkrijgen van goedkeuring door de applicatie-eigenaar. Momenteel is het
wijzigingsbeheer georganiseerd in een informeel proces.
Wij adviseren u om een formeel beleid op te stellen en uw wijzigingsbeheerproces daarop in te richten. Wij adviseren u tevens om het
wijzigingsbeheer in te regelen in het reeds bestaande ticketingsysteem, zodat u achteraf door middel van de documentatie in het
ticketingsysteem kunt toetsen of wijzigingen worden doorgevoerd conform het ingestelde beleid. Wij wisselen graag met u van
gedachten over de manier waarop u dit praktisch kunt inrichten.

8.

Cybersecurity
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Het belang van afdoende cybersecuritymaatregelen neemt toe als gevolg van een grotere afhankelijkheid van IT en aangescherpte
wet- en regelgeving (zoals de GDPR). Wij vernamen dat er nog geen beleid is om periodieke pen-tests uit te laten voeren op uw ITomgeving. Wij adviseren u om bij de eerst volgende actualisatie van uw cyberrisicoanalyse te evalueren of er noodzaak bestaat om
aanvullende maatregelen te treffen.
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