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Inleiding 
Voor u ligt het masterplan Financiën. Team Financiën is, samen met ICT, HRM en Communicatie 

onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering. Het masterplan Financiën is geschreven om richting te 

geven aan de meerjarige ontwikkeling van het team en de financiële resultaatgebieden.  

Vetrekpunt is een situatie ná drie jaar van inrichten en het creëren van een vaste basis op het 

gebied van planning & control. In deze periode was het team van individuele specialisten vooral ‘op 

zichzelf’ gericht. Het team heeft zich, weliswaar succesvol, gefocust op het maken van een 

sluitende begroting en het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de accountant. De 

accountant als belangrijkste klant!    

Er ligt een duidelijk signaal van bestuur, management, deelnemers en de accountant dat deze 

benadering niet meer volstaat. Team Financiën is ondersteunend aan de afdelingsmanagers en het 

primair proces en dient te voorzien in duidelijke en tijdige financiële en bedrijfseconomische 

informatie en advies. Het team moet zorgen voor aantoonbare beheersing van de financiële 

processen om betrouwbaarheid en rechtmatigheid vast te kunnen stellen en te waarborgen. Het 

bestuur, management en de deelnemers als klant! 

Om deze ontwikkeling succesvol te volbrengen wordt ingezet op verdere professionalisering van 

het team, benutten van digitale mogelijkheden en een klantgerichte werkstijl. Hiertoe is in 

september 2016 reeds gestart met een verbeterplan onder de noemer ‘Finance in Control’.  

Dit masterplan bevat de onderwerpen die van belang zijn om de gevraagde verandering te laten 

slagen op langere termijn. Het dient als leidraad voor het team in het bepalen van prioriteiten en 

geeft duidelijkheid over de te verwachten prestaties van het team de komende jaren. De 

strategische doelstellingen zijn vertaald in concrete activiteiten die zijn voorzien van tijdsplanning 

en financiële impact. 

Het brede begrip Financiën bestaat uit drie belangrijke resultaatgebieden, welke in dit plan de 

leidraad zullen vormen: Beheersing, Betrouwbaarheid en Doelmatigheid. 

 

Leeswijzer 
Dit plan behandelt achtereenvolgens in hoofdstuk 1 de context waarin het team Financiën zich 

begeeft. Er wordt weergegeven wat het vertrekpunt is en welke doelen worden nagestreefd. De 

plaats in de organisatie en de gewenste basishouding worden beschreven. 

In hoofdstuk 2 wordt vervolgens per resultaatgebied weergegeven wat de huidige situatie is en 

welke ontwikkeling wordt verwacht. De activiteiten die hiertoe worden ingezet zijn op 

projectmatige wijze beschreven.  

Daarna wordt in hoofdstuk 3 een beeld geschetst van de wijze waarop de communicatie over het 

plan, de uitvoering en realisatie worden geborgd. 

In hoofdstuk 4 ten slotte wordt een meerjarig financieel overzicht gegeven van team Financiën. 

Uitgangspunt voor het team is ontwikkelen binnen de bestaande financiële kaders.   
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HOOFDSTUK 1: Strategische Visie 

Omgevingsanalyse 
 

Team Financiën opereert in een dynamische wereld, waarin als gevolg van maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals een kritische blik op overheidsfinanciën, fraudegevallen en veranderde wet- 

en regelgeving steeds meer noodzaak ontstaat om een duidelijke en transparante financiële 

huishouding te voeren. Ook van de RUD wordt verlangt dat geld zeer doelmatig en efficiënt wordt 

besteed en dat de organisatie ook in financiële zin wendbaar is. De komende jaren staan in het 

teken van verandering. Veranderingen die impact zullen hebben op de organisatie en daarmee ook 

op de financiën. Hieronder wordt met een omgevingsanalyse een beeld geschetst van de 

onderwerpen die de komende jaren de agenda van de RUD zullen bepalen. Eerst de onderwerpen 

die van buitenaf invloed hebben en vervolgens de onderwerpen die door de RUD zelf worden 

geïnitieerd. 

 Extern:  

o vernieuwing BBV waaronder fiscale ontwikkelingen en verslagleggingsvereisten 

o veranderende rol accountant en bestuur ten aanzien van vaststellen rechtmatigheid 

en betrouwbaarheid processen  

o kritische deelnemers en ontwikkeling naar objectieve meetbaarheid van prestaties 

o verkleinen afstand deelnemer en burger en GR 

o ontwikkeling naar meer offertewerk 

o andersoortige (wellicht BOUW, APV, ROM) werkzaamheden bestaande deelnemers, 

bijvoorbeeld als gevolg van de Omgevingswet 

o strengere vereisten ten aanzien van privacy en data integriteit. 

 

 Intern:  

o programma bedrijfsvoering op orde 2017 en 2018 

o interne beheersing en ‘In Control’ Statement (ICS) 

o integraal Management 

o outputfinanciering  

o meer/minder taken 

o klantgerichtheid 

Missie en Visie:  

De eerste drie jaar heeft het team zich vooral geconcentreerd op het tot stand komen van een 

goedgekeurde begroting en jaarrekening. Dit blijft belangrijk, echter team Financiën zal de 

komende jaren opereren vanuit een meer dienstbare en klantgerichte visie. 

Team Financiën levert aantoonbaar betrouwbare informatie en is een gewaardeerde kritische 

partner in planning & control.  

SWOT team Financiën 
Een nadere analyse van de beschikbare capaciteit en middelen van team Financiën geeft het 

volgende beeld van de kracht en beperkingen die nu zijn te constateren. In de verdere 

ontwikkeling van het team (teamplannen) en de medewerkers (planningsgesprekken) dient deze 

analyse als referentie voor te maken keuzes.  

 Sterk: goed systeem AFAS, gemotiveerde medewerkers, hoog kennisniveau 

 Zwak: ontbreken goede borging AFAS beheer, product georiënteerd i.p.v. proces- en klantgericht, 

interne beheersing 

 Kansen: nieuwe vaste medewerkers, maximaal gebruik mogelijkheden AFAS, klantgerichtheid 
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 Bedreigingen: gebrek aan vertrouwen van klanten, gebrek aan uniformiteit en duidelijkheid van 

afspraken tussen afdelingen en deelnemersafspraken, onderontwikkelde professionaliteit en 

klantgerichtheid.  

Kernwaarden en normen 

Om een gemeenschappelijk beeld te vormen van waar het team voor staat en met welke houding het de klant tegemoet 

wordt getreden zijn de volgende te hanteren waarden en normen benoemd. De afzonderlijke teamleden worden 

uitgedaagd elkaar hierop positief kritisch aan te spreken en periodiek wordt getoetst of de externe waardering aansluit op 

de verwachting. 

Teamwaarden en normen:  

 Betrouwbaar  

 Nauwkeurig  

 Resultaatgericht.  

Extern gerichte waarden en normen:  

 Klantgericht 

 Professioneel  

 Duidelijk 

Strategie en ambitie 
In dit masterplan worden in navolgende hoofdstukken per resultaatgebied concrete doelstellingen 

geformuleerd. Binnen de context van de missie, visie, de omgevingsanalyse en kernwaarden heeft 

het team hieruit de volgende strategische aanpak en ambitie bepaald. 

 Klantgerichtheid: de klant bepaalt! Hierdoor kan resultaatgericht worden gewerkt en zijn 

prioriteiten duidelijk. 

 Transparantie: door open en transparant te zijn, vertrouwen winnen en behouden. 

 Digitalisering: draagt bij aan beheerste en efficiënte gegevensverwerking en ontsluiting. 

 Uniformiteit en eenvoud (proportionaliteit): uniforme, d.w.z. hetzelfde voor afdelingen en 

klanten, en eenvoudige werkwijze draagt bij aan duidelijkheid en behalen van successen en 

vertrouwen in stapjes.  

 Zichtbare betrouwbaarheid: door middel van vastlegging van processen en controle op de 

werking en uitkomsten en verantwoording hierover. 
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Plaats en Organisatie van team Financiën  

 

Team Financiën is onderdeel van afdeling Bedrijfsbureau en wordt hiërarchisch aangestuurd door 

de afdelingsmanager Bedrijfsbureau. 

De organisatie van de werkzaamheden is gevormd rond het proces van planning & control. In  

bijlage 1 wordt weergegeven met welke producten dit proces wordt doorlopen.  

De planning & control cyclus vormt het hart van de beheersorganisatie. De planning & control 

cyclus geeft inzicht in waar de RUD staat in relatie tot de doelstellingen. Binnen planning & control 

zijn twee belangrijke onlosmakelijke processen met elkaar verbonden: plannen en beheersen. 

De P&C cyclus wordt vormgegeven door de volgende functies: 

Financieel medewerker, business controller, financial controller, concern controller. Het team wordt 

structureel (extern) ondersteund door een technisch beheerder AFAS, specialistische ondersteuning 

en advisering op het gebied van accountancy, fiscaliteit, inkoop en aanbesteding, juristen, diverse 

advisering.  

De Financial Controller (FC) staat garant voor de betrouwbaarheid en tijdige verwerking en 

beschikbaarheid van de financiële gegevens. De FC stuurt de financieel medewerkers aan. Een 

belangrijk doel is maximaal gebruik maken van digitale oplossingen en het leveren van 

klantgerichte informatievoorziening. Een en ander naast het voortbrengen van een duidelijk 

jaarverslag en jaarrekening dat voldoet aan alle vereisten. 

De Business Controller (BC) ondersteunt het management met (financiële) planning, 

bedrijfseconomische analyses en rapportages gericht op doelmatige besteding van capaciteit en 

middelen en controle hierop. De BC ondersteunt de managers bij het opstellen van hun 
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afdelingsplanning in het kader van integraal management en ziet toe op samenhang en uniformiteit 

van de stukken. De BC draagt zorg voor digitale verwerking van de planning en koppelt deze 

gedurende het jaar aan de realisatie. Op basis van deze bijdragen worden de managers in staat 

gesteld de deelnemers en het bestuur te informeren en verantwoording af te leggen over de 

voorgang. 

De Concern Controller (CC) is als onafhankelijk adviseur verbonden aan het dagelijks en algemeen 

bestuur en het managementteam (MT) van de RUD. Om onafhankelijkheid te waarborgen is de 

functie geplaatst bij de staf. Naast het uitvoeren van stafactiviteiten ter ondersteuning van de 

directie is zijn bijdrage aan het P&C proces om met risicobeheersing en het hanteren van interne 

beheersings- en controlesystemen bij te dragen aan het gecontroleerd en effectief realiseren van 

bedrijfsdoelstellingen. Hierbij horen het realiseren van transparantie en bewustzijn en het maken 

van bewuste keuzes over opzet, inrichting, risico’s, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. 

De financieel medewerkers hebben een zeer belangrijke rol in de accurate verwerking van 

financiële mutaties, dossiervorming en verstrekken van correcte informatie. De financieel 

medewerkers richten hun werkzaamheden in op aanwijzing van de financial controller. Van de 

financieel medewerkers wordt verwacht dat ze nauwkeurig werken.  
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HOOFDSTUK 2: RESULTAATGEBIEDEN 

Stand van zaken en doelstellingen per Resultaatgebied:  

In onderstaande paragrafen wordt per resultaatgebied weergegeven hoe de situatie nu is en wordt 

een beeld geschetst van de gewenste situatie. De genoemde doelstellingen dragen bij aan de 

gewenste verandering van de bedrijfsvoering als geheel. De activiteiten die hierop gericht zijn 

komen naast de ‘ normale’ vaste taken in het kader van planning & control. Deze zijn benoemd in 

het activiteitenoverzicht in bijlage 1.  

Resultaatgebied Beheersing:   

 Risicobeheersing 

 Interne control 

 Planning en organisatie  

 Administratieve organisatie en interne beheersing (AO&IB) 

 Systeembeheer en ontwikkeling 

De beheersing van de (financiële) processen en administratieve organisatie is nog niet goed 

ontwikkeld. Er is sprake van oriëntatie op het product. De specialist is bepalend voor de invulling. 

Het team bestaat voornamelijk uit externe krachten. Het huidige kennisniveau en de motivatie is 

uitstekend. Om dit in stand te houden is een duidelijk toekomstbeeld, degelijke AO&IB en vaste 

bezetting noodzakelijk.  

Het team moet in 2017 en 2018 groeien naar oriëntatie op het proces. Het team is ondersteunend 

aan het primaire proces en levert output aan ‘de klant’ (deelnemer, bestuur, management, andere 

teams en medewerkers). Het team is verantwoordelijk voor correcte (volgens de regels) 

verwerking en verslaglegging, het bestuur en management voor de inhoud en de verantwoording 

hierover. Zij, tezamen met de deelnemers, bepalen dan ook de prioriteiten en uiteindelijke 

waardering van het functioneren van het team. 

De kracht van het team is de motivatie en deskundigheid. Het team werkt met een uitstekend 

administratief pakket (AFAS). Het bundelen van deze drie elementen is de basis van een duurzame 

goede ontwikkeling en waardering voor de prestaties van het team. 

Voorwaarde voor deze ontwikkeling is werken met een vaste kern van mensen, een gezamenlijk 

doel na te streven en hanteren van genoemde kernwaarden en normen. AFAS en ondersteunende 

digitale systemen moeten zo veel mogelijk worden ontwikkeld en gebruikt om centrale en 

toegankelijke gegevensverwerking te waarborgen. 

Doelstellingen: 

Doelstelling ‘In Control Statement’ (ICS) RUD NHN 

Waarom De rol van de accountant als controlerende instantie voor 
overheidsinstanties is aan het veranderen. Er is een ontwikkeling gaande 
naar een actievere rol van het controlerend orgaan en uitvoerend (Algemeen 
en Dagelijks Bestuur RUD NHN). Met het hanteren van een ICS legt het 

Dagelijks Bestuur verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over 
rechtmatigheid en getrouwheid van de interne beheersing op procesniveau. 

Het Dagelijks Bestuur geeft de organisatie hiertoe opdracht een adequaat 
control systeem te hanteren door middel van risicobeheersing, borging van 
processen en resultaten en zichtbare controles hierop. 

Wanneer 2017, 2018 en 2019 

Risico Bestuurlijk en management draagvlak, complexiteit 

Afhankelijk Algemeen en Dagelijks Bestuur, controller, accountant, wetgever. 

Kosten € 35.000 

Intern 1.200 uur 
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Doelstelling Benchmark financiële prestaties RUD NHN  

Waarom Met een onafhankelijk uitgevoerde benchmark worden de prestaties van de 
RUD NHN geplaatst in een objectief kader. Hoe scoort de RUD NHN in relatie 
tot vergelijkbare organisaties en in relatie tot beschikbaar gestelde middelen 
en formatie. Het doel is dat het bestuur en de deelnemers een objectieve 
waardering te kunnen formuleren over de financiële prestaties van de RUD. 

Wanneer 2017 en 2018 

Risico Bestuurlijk draagvlak en mate van objectiviteit 

Afhankelijk Dagelijks bestuur, controller 

Kosten € 15.000 

Intern 50 uur 

 

Doelstelling Werven financial (1fte) en business controller (>0,88fte) 

Waarom Creëren en waarborgen van continuïteit en beschikbaarheid van kennis en 
ervaring op het gebied van financiën en control. 

Wanneer Q3 2017 

Risico Krappe arbeidsmarkt van goede kandidaten 

Afhankelijk HRM, controller 

Kosten Wervingskosten € 5.000 

Intern 25 uur 

 

Doelstelling Actualiseren financiële nota’s en verordeningen 

Waarom In betreffende stukken is opgenomen dat ze iedere vier jaar geactualiseerd 
en vastgesteld te worden. De meeste stukken zijn vastgesteld in 2013 en 
2014. 

Wanneer Q4 2017 

Risico Complexiteit 

Afhankelijk Jurist, controller 

Kosten - 

Intern 150 uur 

 

Doelstelling Vastleggen financieel administratieve processen in Engage 

Waarom Beschrijven en vastleggen van de financieel administratieve processen leidt 
tot duidelijke bedrijfseigen werkwijzen die worden gebruikt voor inrichting 
AFAS, vaststellen interne beheersing op procesniveau, kennisbank, 

kwaliteitsverbetering en kostenreductie. 

Wanneer Q4 2017 

Risico Complexiteit, weerstand 

Afhankelijk HRM, ICT 

Kosten Inhuur specialist 2017: € 15.000, 2018: € 7.500 

Intern 150 uur 

 

Doelstelling Uitwerken Planning & Control Cyclus op detailniveau 

Waarom Duidelijkheid geven aan belanghebbenden over het tot stand komen en 
verschijnen van de diverse planning & control producten. 

Wanneer Q3 

Risico Te ambitieuze planning als gevolg van veranderingen 

Afhankelijk Management, controller 

Kosten - 

Intern 100 uur 

 

Doelstelling Implementatieplan AFAS  
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Waarom Duidelijkheid creëren over het vervolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AFAS gericht op efficiënter, veilig (privacy en data integriteit) en 
klantgericht werken. 

Wanneer Q3 

Risico Complexiteit en te ambitieuze tijdsplanning, gebrek aan kennis in huis 

Afhankelijk Management, ICT, HRM 

Kosten Onderdeel Inhuur Johan Huisman van Outside4U 

Intern 150 uur 

 

Resultaatgebied Betrouwbaarheid 
 Grootboek 

 Verantwoordingsverslagen 

 Vaste activa 

 Inkoop en verkoop administratie 

 Projectadministratie en -control 

 Salarisadministratie 

 Financiering en Treasury 

 Belastingen 

 Verzekeringen 

Vanaf de zomer 2016 is hard gewerkt om de betrouwbaarheid van de administratie op orde te 

brengen. De gegevensvastlegging en verwerking heeft inmiddels een goede basis, het 

inkoopproces en het verkoopproces zijn volledig gedigitaliseerd. Er is sprake van centrale 

gegevensvastlegging. De accountant heeft bevestigd dat er duidelijke verbeteringen zijn 

opgetreden.  

Er heeft een boekenonderzoek door de belastingdienst plaatsgevonden, gericht op BTW en 

Loonbelasting. Met de uitkomsten van dit onderzoek en een uit te voeren fiscale scan zal het team 

er voor zorgen dat alle fiscaal relevante onderwerpen worden benoemd en beheerst.  

Mutaties in personeel en betaling van loon en vergoedingen door HRM en de salarisverwerker 

(Driessen) vormen veruit het grootste financiële belang in de RUD. Ongeveer 80% van alle kosten 

is personeel gerelateerd. Er dienen onderling goede samenwerkingsafspraken te worden gemaakt 

om planning, invoer, controle en informatievoorziening beter op elkaar af te stemmen. 

Nu de basis gegevensverwerking grotendeels op orde is richt het team zich op het (digitaal) 

ontsluiten van deze gegevens in de vorm van verslaglegging en rapportage. Wet en regelgeving is 

hierbij en vereiste, klanttevredenheid, te bepalen door deelnemers, bestuur en management het 

doel. 

Doelstellingen  

Doelstelling Samenwerkingsafspraken HRM en Financiën vastleggen 

Waarom De salarisverwerking veroorzaakt verre weg de grootste en meeste 
financiële mutaties. Daarnaast is diverse fiscale wetgeving van toepassing 

op deze mutaties. Om beheersing van deze processen te waarborgen is 

goede en ‘ natuurlijke’ samenwerking nodig tussen de teams. 

Wanneer Q2 

Risico Onbegrip, wil tot samenwerken, complexiteit 

Afhankelijk HRM, management 

Kosten - 

Intern 50 uur 
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Doelstelling Gedigitaliseerde Jaarwerk workflow in AFAS 

Waarom Met de mogelijkheden van AFAS kan een efficiënte en tijdige vastlegging en 
controle van het jaarwerk worden geïmplementeerd. Door centrale 

gegevensvastlegging en periodieke afsluiting wordt een jaarwerkdossier 
gaande het jaar opgebouwd en kan de accountant gedurende het jaar reeds 
zijn controles doen. De eindejaarcontrole en bestuurlijke behandeling van de 
jaarrekening kunnen reeds in februari worden afgerond en gestart. 

Wanneer 2018, eerste cyclus gereed in februari 2019 

Risico Complexiteit 

Afhankelijk Accountant, controller 

Kosten Extern AFAS beheerder 

Intern 100 uur 

 

Doelstelling Digitaliseren factuurafhandeling 

Waarom Vanaf december 2016 is het inkoop en aanbestedingsproces van de RUD 
volledig gedigitaliseerd. Daarom kan met huidige technieken de afhandeling 
van facturen bijna volledig worden gedigitaliseerd. De factuur is immers het 

sluitstuk van een inkoop. 

Wanneer Q4 

Risico Data integriteit, archivering volgens wet en regelgeving 

Afhankelijk DIV, Softwareleverancier 

Kosten € 10.000 

Intern  200 uur 

 

Doelstelling Fiscale Scan 

Waarom De RUD beschikt niet over samenhangend beleid ten aanzien van fiscale 

wetgeving die van toepassing is op de RUD.  

Wanneer Q4 

Risico Complexiteit, omvang 

Afhankelijk Accountant, fiscalist 

Kosten € 5.000 

Intern 100 uur 

 

Doelstelling Klantgerichte rapportages 

Waarom Vanaf 2017 doet integraal management zijn intrede en wordt de rol van 
projectleider belangrijker. AFAS biedt de mogelijkheid te werken met 
budgetten per verantwoordelijk afdelingshoofd en projectleider. Naast de 
globale rapportages ten behoeve bestuur en deelnemers, worden de 

mogelijkheden in AFAS gebruikt om rapportages per verantwoordelijke 
beschikbar te stellen.  

Wanneer Q3, doorontwikkeling naar Q1 2018 i.v.m. nieuwe cyclus 

Risico In te voeren budget ontbreekt of is onduidelijk, complexiteit en tijdigheid, 

mutaties sluiten niet aan op budget 

Afhankelijk Managers en projectleiders, controller 

Kosten - 

Intern  250 uur 
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Resultaatgebied Doelmatigheid 
 Planning en Budgettering 

 Analyse en advisering 

 Informatieverzorging 

Vanaf 2015 heeft afdeling financiën een adviserende en ondersteunende rol in de planning van 

capaciteit en de middelen door de afdelingsmanagers. Vanaf 2016 werken de managers met een 

capaciteitsplanning en vanaf 2017 wordt een afdelingsbudget vastgesteld. Met de intrede van 

integraal management vanaf 2017 wordt de ‘control’ rol steeds belangrijker. De managers zijn 

verantwoordelijk voor het opstellen van een integrale planning met als doel het realiseren van de 

strategische doelstellingen. Ze zetten hiertoe de beschikbare uren en budgetten in. Het is de 

functie van control de plannen te toetsen aan effectiviteit en doelmatigheid en te ondersteunen in 

de uitwerking. Control toetst op samenhang tussen gemaakte keuzes, doelrealisatie, 

omgevingsfactoren en adviseert de manager hierover. De control functie wordt vormgegeven door 

de business controller, financial controller en (concern) controller (staf). 

Doelstellingen 

Doelstelling Kadernota 2019-2022 

Waarom Na evaluatie van de kadernota 2017 is bepaald dat een kadernota per 
raadsperiode wordt opgesteld. In tussenliggende jaren wordt een kaderbrief 
opgesteld welke mutaties ten opzichte van de initiële kadernota weergeeft. 

Wanneer Q4 

Risico Installatie nieuwe gemeenteraden en colleges pas in april en mei 2018.  

Afhankelijk Dagelijks Bestuur, management, controller en senior adviseurs 

Kosten - 

Intern  150 uur 

 

Doelstelling Product- diensten catalogus (PDC), en kostprijsbepaling  

Waarom Met een PDC wordt inzicht gegeven in een klantgerichte definitie van 
producten en diensten. Het hanteren van een PDC kan invloed hebben op de 
organisatie inrichting van de RUD. Het vaststellen van een PDC heeft invloed 

op kostprijsbepaling en budgettering en kan worden gebruikt bij een 
systeem van output financiering.  

Wanneer Q2 2018 

Risico Complexiteit, eenduidigheid, draagvlak intern en extern 

Afhankelijk Management, controller, Ambtelijke vertegenwoordigers deelnemers 

Kosten - 

Intern  1.000 uur 

 

Doelstelling Onderzoek outputfinanciering 

Waarom In het bedrijfsplan is opgenomen dat de RUD na maximaal 5 jaar (vanaf 
2019) werkt met output financiering. Het onderzoek moet uitwijzen of dit 
nog steeds de wens van de deelnemers is, of dat hierover inmiddels andere 
gedachten zijn ontstaan. Ervaringen in den lande en de context van de RUD 

en haar deelnemers zijn belangrijke uitgangspunten. 

Wanneer Q4  

Risico Complexiteit, draagvlak, robuustheid, kwaliteit 

Afhankelijk Algemeen, Dagelijks Bestuur, management, controller, ambtelijk 

vertegenwoordigers deelnemers 

Kosten 2017: €25.000, 2018: €12.500 

Intern  250 uur 
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Doelstelling Gebruik Qlickview als dashboardtool financiën 

Waarom AFAS is het gegevensverwerkend systeem voor de ondersteunende 
processen. Green Valley is het systeem voor het primair proces. Qlickview is 
in gebruik genomen om als dashboard gegevens uit beide systemen te 
presenteren. De focus ligt tot en met Q3 op het op orde krijgen van de 
gegevens verwerking in AFAS, waarna aantoonbaar betrouwbare gegevens 

kunnen worden verwerkt in Qlickview. 

Wanneer Q4 

Risico Betrouwbaarheid gegevens AFAS nog niet op orde, onduidelijke 
informatiebehoefte waardoor onduidelijke stuurinformatie wordt getoond. 

Afhankelijk Qlickview, management 

Kosten 2017: €10.000, 2018: € 5.000 

Intern  100 uur 
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HOOFDSTUK 3: Borging 

 
In onderstaande paragrafen wordt weergegeven hoe wordt geborgd dat de plannen worden 

gecommuniceerd en verwerkt in persoonlijke planning, dat de medewerkers van het team op 

doelmatige wijze de planning doorloopt en dat de resultaten worden geëvalueerd en gevierd. 

Communicatie 
 De P&C producten, de advisering en informatievoorziening van het team moeten aansluiten 

op de klantbehoefte.  

 De P&C producten moeten begrijpelijk en grafisch/beeldend interessant zijn, hiervoor wordt 

samenwerking gezocht met team communicatie. 

 Er vindt periodiek teamoverleg met alle teamleden plaatst, waarin de planning en 

voortgang van de doelstellingen en reguliere taakuitvoering wordt besproken. 

 Er vindt periodiek controllersoverleg (financial controller, business controller en concern 

controller) plaats waarin de doelstellingen en onderlinge afhankelijkheden worden 

besproken en geëvalueerd. 

 De Concern controller is als adviseur verbonden aan het managementteam, Dagelijks 

Bestuur en Algemeen Bestuur en geeft vanuit zijn rol richting aan het controllersoverleg. 

 In de plannings- en functioneringsgesprekken met medewerkers van team financiën zijn de 

teamdoelstellingen onderwerp van gesprek.  

Commitment  
 Vaststellen (actualisatie) van bedrijfsplan, kadernota en begroting door MT en Dagelijks en 

Algemeen Bestuur 

 Vaststellen afdelingsplannen als door MT en Dagelijks Bestuur 

 Afdelingsplan is prestatieafspraak tussen directeur en managers 

 In de planningsgesprekken met de medewerkers worden de afdelingsdoelstellingen door 

vertaald naar persoonlijke doelstellingen. 

Monitoring en evaluatie 
 Jaarlijkse evaluatie en actualisatie van bedrijfsplan middels kadernota en begroting 

 Team evaluatie en beloningsbeleid 

 Koppelen beloningsbeleid functioneringsgesprekken 

 Evaluatie van uitkomsten en prestaties meennemen in volgende cyclus 
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HOOFDSTUK 4: Financieel 
 

Team Financiën heeft als opdracht en als doel de activiteiten in dit plan binnen de bestaande 

financiële kaders van de afdelingsbegroting bedrijfsbureau uit te voeren. Het plan is dus bedoeld 

richting te geven aan inzet van capaciteit en bestaande budgetten.  

Er is met de uitbreiding van de RUD met de VTH plustaken van de Provincie Noord-Holland voor 

gekozen om de functies van financieel adviseur te ‘verzwaren’ naar een controllersfunctie. Dit draagt 

voor een belangrijk deel bij aan verdere professionalisering van het team. Deze professionalisering 

kan binnen bestaande budgetten plaatsvinden omdat niet wordt gekozen voor uitbreiding van de 

personele capaciteit na de substantiële groei van de RUD in 2016. De benodigde specialistische 

kennis wordt extern betrokken. 
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BIJLAGE 1: Planning & Control Producten 

 
1. Kadernota 2018 

De kadernota geeft de besturen van deelnemers de mogelijkheid om (lokale) doelstellingen te 

vertalen naar doelstellingen van de RUD NHN. De kadernota biedt inzicht in de ontwikkelingen 
die in ons taakveld op ons af komen en dus relevant zijn voor onze deelnemers. 

 
2. Begroting 2018 

De (meerjaren-)begroting schetst aan de hand van programma’s, paragrafen en de financiële 
begroting een beeld van begrotingsjaar en de drie jaar erop volgend. Dit gebeurt met behulp 

van de speerpunten en doelstellingen en ontwikkelingen in de kadernota, de ervaringen van 
voorgaande jaren en uitgangspunten die regionaal worden vastgesteld voor 

gemeenschappelijke regelingen (waaronder indexering). 
 

3. Uitvoeringsprogramma’s 2018 
Met het werkprogramma wordt per deelnemer concreet invulling gegeven aan de 
beleidsdocumenten kadernota en begroting. Per deelnemer worden de beoogde resultaten en 

effecten binnen de productcategorieën benoemd. Omdat het werkprogramma tot stand komt in 
overleg met de deelnemers kan de deelnemer heel gericht sturing geven aan de wijze waarop 
de gewenste resultaten en effecten worden bereikt. 
 

4. Afdelingsplannen 
Jaarlijks wordt door de afdelingsmanagers een afdelingsplan opgesteld. Het afdelingsplan is als 
het ware een plan van aanpak van de afdelingsmanager hoe hij de doelstellingen uit de 

bestuurlijk kader stellende documenten, kadernota en begroting, en het werkprogramma wil 
gaan realiseren. 
 

5. Managementrapportage 2017 
Over de voortgang van de afdelingsplannen wordt ten minste één maal per kwartaal 

gerapporteerd. De afdelingsmanager legt verantwoording af aan de directeur over de 

resultaten en er worden mogelijk maatregelen besproken om bij te sturen. Aan de orde zullen 
in ieder geval komen budget en productie. 

 
6. Bestuursrapportage (BERAP) 

Twee maal per jaar wordt het algemeen bestuur door het Dagelijks Bestuur geïnformeerd over 
de voortgang van de uitvoering ten opzichte van de beleidsbepalende documenten. Aan het 
eind van elk jaar wordt een bestuurlijk jaarverslag van het DB aan het AB aangeboden. In de 
bestuursrapportages wordt aandacht besteed aan: in BERAP I wordt, naast het in beeld 
brengen van de voortgang over de programma’s, het geven van informatie over de projecten 

en bedrijfsvoering. In BERAP II wordt een prognose gegeven over het jaarrekeningresultaat.  
 
7. Voortgangsrapportage 2017 

Drie maal per jaar wordt per deelnemer verslag gedaan over productie, de gerealiseerde 
resultaten en effecten. Deze worden afgezet tegen de doelstellingen in de werkprogramma’s 

 

8. Jaarstukken 2016 

De jaarstukken en de inhoud hiervan zijn verplicht als verantwoording over de begroting van 
hetzelfde jaar. Met het jaarverslag en de jaarrekening geeft het Dagelijks Bestuur op formele 
wijze verantwoording over het gevoerde beleid, de effectiviteit en doelmatigheid van handelen 
binnen de programma’s.



 

2c5 Masterplan Financiën RUD NHN.docx 02-06-2017 12:30   Pagina 17 van 18 
 

BIJLAGE 2 Inrichting reguliere werkzaamheden
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