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De Audit Dient Rijk deed onderzoek naar ‘ongechreven regel’
ij de elatingdient en het ‘kerndepartement’ van het
miniterie van Financiën. taatecretari nel pleit voor meer
aandacht voor cultuur en gedrag ij de vernieuwing van de
elatingdient.
De taatecretari heeft een eerte voortgangrapportage over het
jaarplan van de elatingdient aan de Kamer gezonden. In de
aaniedingrief wordt voorgeteld om 'cultuur' al vierde pijler aan
de aanpak 'eheert vernieuwen' voor de elatingdient toe te
voegen. "Hiermee eoog ik innen de elatingdient een open en
veilig klimaat te creëren waar medewerker in hun kracht gezet
worden, zich veilig voelen en fouten kunnen worden gemaakt", aldu
nel. "en klimaat waar fouten op het juite niveau worden gemeld,
nadrukkelijk van die fouten wordt geleerd, dilemma’ worden
eproken en moreel leiderchap en rechttatelijk handelen de
more zijn. n waarij in de relatie met urger en edrijven oog i
voor de menelijke maat."
In de Kamerrief chrijft nel dat ten aanzien de andere drie pijler
van het vernieuwingplan - peroneel, ICT en turing en eheering inmiddel de nodige tappen zijn gezet. Al onderdeel van de pijler
'turing en eheering' loopt ij de elatingdient ind maart 2019
een omvangrijk leiderchap- en cultuurprogramma, getiteld 'Wij
zijn de elatingdient'. Daarin taan egrippen al openheid,
reultaat, amenwerken en integriteit centraal.

Ongechreven regel
In de rief komt een verkennend onderzoek van de Audit Dient Rijk
(ADR) aan de orde, naar de 'ongechreven regel' van de
managementcultuur van de elatingdient en het
kerndepartement. Het onderzoekrapport geeft verchillende
adviezen om de cultuur te verterken.
De ADR identificeerde twaalf ongechreven regel die een eeld
geven van de amenwerking ij de elatingdient zelf, innen het
kerndepartement en onderling. Regel zoal 'Zorg dat je
ewindperonen niet in de prolemen komen', 'Doe alleen waar je
verantwoordelijk voor ent' en 'We loen het zelf op'. De
etuurraad van Financiën herkent zich grotendeel in het eeld dat
het onderzoek oplevert en denkt dat het rapport kan helpen ij
cultuurtrajecten die al getart zijn.
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Incidenten
De elatingdient kwam in de afgelopen periode regelmatig
negatief in het nieuw, onder meer door kotare en milukte ICTprojecten, fouten ij de toekenning van kinderopvangtoelag,
frauderende medewerker en een te riante vertrekregeling die gaten
in de ezetting opleverde.
Volgen de ADR i al gevolg van zulke incidenten innen het
miniterie "wantrouwen onttaan richting de elatingdient".
Daarij peelt mee dat de elatingdient het kerndepartement over
zulke zaken "niet altijd adequaat informeert". De dient zelf klaagt op
haar eurt dat het miniterie zich te veel met de gang van zaken
emoeit, aldu de ADR.
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Privac: de elatingdient al
nieuwe Faceook?
De elatingdient i regelmatig in het nieuw met
privac-chendingen. Al weer jaren geleden kreeg
de dient van de Hoge Raad een tik op de vinger,
over het verzamelen van kentekenplaatgegeven
van auto'. 
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'Ficale latpot' kot minten
twaalf miljoen per jaar
De elatingdient heeft driehonderd á
vierhonderd vatgelopen conflicten, die de ficu
tuen de twaalf en zetien miljoen euro per jaar
koten. Kan mediation ijdragen aan de oploing
van deze conflicten, vroeg de Vereniging voor
Ficale Mediation (VFM) zich onlang af, tijden een
ijeenkomt over 'Ficale latpoten'. 
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De dientverlening door de elatingdient i
volgen ficaal dientverlener nog teed onder de
maat. Dat lijkt uit een onderzoek dat de
Nederlande Orde van elatingadvieur (NO) en
het Regiter elatingadvieur (R) lieten
uitvoeren onder hun leden. De eroeporganiatie
roepen de politiek op om de elatingdient veel
meer middelen ter echikking te tellen om
knelpunten op te kunnen heffen. 
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Rekenkamer: 'elatingdient
oekt reultaten met
riicomodellen'
De elatingdient heeft 60 miljoen euro extra
elatingoprengt gerealieerd door
geautomatieerde riicomodellen toe te paen ij
de controle van elatingaangiften. 
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Ficu lundert opnieuw met
cijfer
De elatingdient rengt het kainet opnieuw in
verlegenheid door cijfer te rapporteren die niet
kloppen. 
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