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De ‘Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde
bestuur van de gemeente Haarlem’ (vaststelling: 2003-215598) is de basis voor 213a-onderzoeken.
Momenteel is er geen protocol voor de uitvoering van 213a onderzoeken/audits in de gemeente
Haarlem. De bestaande werkwijze bevat al vele punten uit dit protocol. Echter om uniformer te kunnen
werken zodat audits aan alle gestelde criteria voldoen is het noodzakelijk om een protocol te volgen.
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Onderwerp: Kader en werkwijze bij de uitvoering van 213a-onderzoeken
Reg. Nummer: 2011/ 266532

1. Inleiding
De ‘Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het
college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem’ (reg.nr.: 2003/215598) is de
basis voor 213a-onderzoeken. Dit zijn onderzoeken naar doelmatigheid en
doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Jaarlijks wordt de
doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de
uitvoering van taken door de gemeente onderzocht. Daarnaast toetst het college
jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal twee (delen) van programma’s en
paragrafen. In de begroting meldt het college welke onderwerpen worden
uitgevoerd.

Momenteel is er geen protocol voor de uitvoering van 213a onderzoeken/audits in
de gemeente Haarlem. De bestaande werkwijze bevat al vele punten uit dit protocol.
Echter om alle 213a-onderzoeken/audits uniform en kwalitatief goed te kunnen
uitvoeren is het noodzakelijk om een protocol met daarin gestelde criteria te volgen.
Het college wordt gevraagd het kader en de werkwijze die worden gehanteerd bij de
uitvoering van de collegeonderzoeken of 213a-audits vast te stellen. Het protocol is
opgesteld zodat de concerncontroller meer zekerheid heeft op de uitvoering,
kwaliteit en follow up van de resultaten/aanbevelingen van deze onderzoeken.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit het protocol over kader en werkwijze 213a-onderzoeken

vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
De uitvoering van 213-a onderzoeken moet gestandaardiseerd worden. Het protocol
omvat de wijze waarop de selectie plaatsvindt, hoe de voorbereidingen tot stand
komen, het kader van uitvoering en een evaluatie/follow up. In het selectieproces
wordt de belangrijkheid van onderwerpen beoordeeld aan de hand van vijf criteria.
Na de onderwerpkeuze wordt een onderzoeksaanpak en planning gemaakt.
Vervolgens wordt het veldwerk uitgezet. In de rapportage staat wat het 213a-
onderzoek aan informatie opgeleverd heeft. Dit leidt tot een aantal concrete
aanbevelingen om het bestaande beleid of organisatieonderdeel, waar nodig, bij te
stellen. Door de betrokkenen wordt aan de hand van de conclusies en aanbevelingen
een plan van aanpak opgesteld. Na een vooraf aangegeven periode vindt een follow
up door Concerncontrol plaats om te kijken of de aanbevelingen en verbeteringen
tot het gewenste resultaat geleid hebben. Zo niet, dan wordt gekeken hoe dat wel
mogelijk is. Het protocol geeft de concerncontroller meer zekerheid op de
uitvoering, kwaliteit en follow up van de resultaten/aanbevelingen van deze
onderzoeken.

4. Argumenten
Momenteel is er geen protocol voor 213a onderzoeken/audits in de gemeente
Haarlem. De bestaande werkwijze bevat al vele punten uit dit protocol. Echter om
uniformer te kunnen werken zodat audits aan alle gestelde criteria voldoen is het
noodzakelijk om een protocol te volgen. Een ander belangrijk punt is dat nu slechts
in enkele gevallen follow up audits uitgevoerd.
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5. Kanttekeningen
Er zijn geen financiële gevolgen of andere kanttekeningen te benoemen.

6. Uitvoering
De reeds lopende 213a-onderzoeken worden zo goed mogelijk aangesloten op het
protocol. Vanaf het moment van goedkeuren van het protocol wordt gekeken waar
in het proces het lopende onderzoek zich bevindt en volgt zo het kader. De nieuw te
starten onderzoeken (vanaf 2012) starten gelijk met de vernieuwde werkwijze.

7. Bijlagen
1. Protocol 213a-onderzoek voor gemeente Haarlem, Kader en werkwijze

bij de uitvoering van 213a-onderzoeken

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Protocol 213a-onderzoek
gemeente Haarlem

Kader en werkwijze bij de uitvoering van 213a-
onderzoeken

Datum: september 2011
Auteur: CS/CC
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1. Inleiding

De concerncontroller heeft gevraagd om een beschrijving te geven van het kader en de
werkwijze die worden gehanteerd bij de uitvoering van de collegeonderzoeken of 213a-audits.
Aanleiding voor deze vraag is dat de concerncontroller meer zekerheid wil op de uitvoering
en follow up van de resultaten/aanbevelingen van deze onderzoeken.

De ‘Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college
gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem’ (reg.nr.: 2003/215598) is de basis voor 213a-
onderzoeken. De voorliggende beschrijving voorziet het college van B&W van kaderstelling
en werkwijze.

De kwaliteit van een audit/onderzoek kan worden beoordeeld aan de hand van de volgende
criteria:

1. Relevantie van het onderzoek: de audit levert een significante bijdrage aan de
verbetering van de kwaliteit van de concernbrede bedrijfsvoering (doel- en
rechtmatigheid) en beleidsuitvoering (doeltreffendheid), d.w.z aan de verbetering van de
sturing en beheersing van de gemeentelijke organisatie(onderdelen), gemeentebrede
bedrijfsprocessen en/of gemeentebrede projecten of programma’s.

2. Betrouwbaarheid van de bevindingen en conclusies (oordelen): de bevindingen zijn
juist en volledig, de conclusies zijn op een juiste en transparante wijze afgeleid uit de
bevindingen. 1

3. Effectiviteit van de aanbevelingen: de aanbevelingen worden geaccepteerd en
geïmplementeerd door de betrokken organisatie en de implementatie leidt tot de gewenste
verbetering van de sturing en beheersing van het auditobject.

De drie criteria komen in deze beschrijving aan de orde. Er is momenteel geen protocol voor
213a onderzoeken/audits in de gemeente Haarlem. De bestaande werkwijze bevat al vele
punten uit dit protocol. Echter om uniformer te kunnen werken zodat audits aan alle gestelde
criteria voldoen is het noodzakelijk om een protocol te volgen. Aan het college wordt
gevraagd dit protocol vast te stellen.

1 Strikt genomen moet er onderscheid worden gemaakt tussen betrouwbaarheid en validiteit. Betrouwbaarheid houdt in dat wanneer het onderzoek zou
worden herhaald, dit tot dezelfde bevindingen zou leiden. Validiteit of geldigheid betekent dat de gehanteerde meetinstrumenten meten wat er dient te
worden gemeten. In deze korte beschrijving van de werkwijze bij 213a-audits is dit technische onderscheid achterwege gelaten en zijn beide aspecten
geschaard onder betrouwbaarheid.
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2. Werkwijze

2.1 Inleiding

De collegeonderzoeken vinden plaats in de vorm van zogenaamde operational audits. Dat zijn
onderzoeken naar de inrichting en werking van de beheersingsmaatregelen, die het
management heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelstellingen kan
realiseren. In de uitvoering van een operational audit zijn vier fasen te onderscheiden:

1. Selectiefase:
 opstellen jaarplan;

2. Voorbereidingsfase:
 opstellen detailplanning;
 uitvoeren vooronderzoek;

3. Uitvoeringsfase:
 uitvoeren veldwerk;
 opstellen rapportage;
 besluitvorming en opstellen verbeterplan;

4. Nazorg:
 uitvoeren evaluatie;
 verrichten follow up.

In iedere fase zijn (beheersings)maatregelen getroffen om te waarborgen dat (het resultaat
van) de audit voldoet aan de drie criteria. Daarbij spelen niet in iedere fase alle criteria een
rol. Zo zal het waarborgen van de relevantie van het onderzoek (1e criterium) vooral
plaatsvinden bij de selectie van de auditonderwerpen. In de andere onderzoeksfasen speelt dit
criterium niet of nauwelijks een rol.

In een enkel geval kan een 213a onderzoek ook een legal audit zijn. Het verschil met een
operational audit is dat bij een legal audit de nadruk ligt op de juridische processen en de
daaraan verbonden financiële risico’s. In het kader van een dergelijk onderzoek worden
statuten, (arbeids)overeenkomsten, contracten met leveranciers en afnemers,
verzekeringsovereenkomsten en overige juridische aspecten van de organisatie beoordeeld.

2.2 Selectiefase

Jaarlijks wordt een jaarplan collegeonderzoeken opgesteld, waarin een keuze is gemaakt van
de onderzoeken die het komende jaar worden uitgevoerd.

De eerste stap in het selectieproces is het verzamelen van (potentiële) auditonderwerpen. De
input voor mogelijke nieuwe, actuele auditonderwerpen komt van de controllers, het college,
de directie en alle hoofdafdelingsmanagers. Tevens worden binnen Concerncontrol de
overgebleven onderwerpen van het vorige jaar op de groslijst besproken en getoetst op
actualiteit en relevantie. Daarnaast worden door Concerncontrol de tiental grootste risico’s,
die zijn geïnventariseerd in het kader van de bepaling van het weerstandsvermogen voor de
begroting, beoordeeld op geschiktheid als auditonderwerp. Het resultaat is een nieuwe,
actuele groslijst van auditonderwerpen.
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Uit de groslijst moet vervolgens een keuze worden gemaakt. Hiervoor worden onderstaande
selectiecriteria gehanteerd:
1. Het financieel belang van het onderwerp. Hierbij gaat het om het beslag op de begroting

(materialiteit) en de (geschatte) omvang van het financiële risico.
2. De (geschatte) omvang van het politieke belang van het onderwerp en/of de (geschatte)

omvang van het imago- en rechtmatigheidsrisico.
3. Impact op speerpunten uit het coalitieakkoord van de gemeente Haarlem.
4. Omvang verbeterpotentieel, bepaald op basis van een inschatting van de feitelijke

beheersing van de betrokken organisatie en processen (het auditobject). Tevens wordt
ingeschat welke bijdrage een audit kan leveren aan de verbetering van de beheersing,
zodat er geen overlap met ander recent of binnenkort uit te voeren onderzoeken2 is en dat
er geen reeds bekende problemen (open deuren) onderzocht worden.

5. (Potentiële) bijdrage van de audit aan de verbetering van de kwaliteit van de concernbrede
bedrijfsvoering.

Concerncontrol vraagt alle controllers de onderwerpen van de groslijst te scoren op de
selectiecriteria. De scores van de controllers worden verwerkt tot één totaalscore, waarna op
basis van deze totaalscore een definitieve keuze door Concerncontrol wordt gemaakt.

Vervolgens stelt Concerncontrol het concept jaarplan collegeonderzoeken op. De
concerncontroller brengt de onderwerpen in en consulteert het DT. Hierbij krijgt het DT
inzicht in de overall scores op de selectiecriteria van alle onderzoeken op de groslijst en in de
argumentatie die binnen Concerncontrol heeft geleid tot de uiteindelijke keuzes.
Het jaarplan collegeonderzoeken wordt ter goedkeuring aangeboden aan het DT, waarna het
wordt vastgesteld door het college (de feitelijke opdrachtgever). Jaarlijks worden minimaal
twee onderwerpen geselecteerd en voorgelegd aan het college. In het onderzoeksplan wordt
beschreven:

 Het object van onderzoek;
 De positieve en negatieve selectiecriteria primair op basis van risicoanalyses;
 De reikwijdte van het onderzoek inclusief het doel van het onderzoek;
 Onderzoeksmethode;
 Planning en doorlooptijd;
 Wijze van uitvoering.

Om overlap of dubbele onderzoeken te voorkomen, stemt Concerncontrol het concept
jaarplan collegeonderzoeken tijdig af met de Rekenkamer. Ook sturen gemeente Haarlem en
de Rekenkamer elkaar de definitieve onderzoeksplannen toe.

Samenvattend zijn de volgende beheersingsmaatregelen in de selectiefase getroffen:

Criterium Beheersingsmaatregelen selectiefase
Relevantie onderzoek Alle hoofdafdelingen zijn (via hun controller) betrokken

bij de inventarisatie van auditonderwerpen (opstellen
groslijst).

De keuze van de auditonderwerpen vindt plaats op basis
van selectiecriteria.

Alle hoofdafdelingen zijn (via hun controller) betrokken

2 Overlap kan plaatsvinden met onderzoeken op basis van de accountant (EY) en de rekenkamercommissie (RKC). De RKC voert ook onderzoeken naar
doelmatigheid-, doeltreffendheid- en rechtmatigheid van gevoerd beleid en beheer uit in opdracht van de raad.
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bij het scoren van de auditonderwerpen op de
selectiecriteria.

Concerncontrol stemt het voorgenomen
onderzoeksjaarplan tijdig af op dat van de Rekenkamer.

Het (concept) auditjaarplan wordt ter goedkeuring
aangeboden aan DT en college.

Betrouwbaarheid bevindingen
en conclusies

N.v.t.

Effectiviteit aanbevelingen N.v.t.

2.3 Voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase bestaat uit twee stappen: opstellen van de detailplanning en uitvoeren
van het vooronderzoek.

Detailplanning
De geselecteerde audits moeten definitief worden ingepland. De concerncontroller stelt de
beschikbare capaciteit (aantal uren) voor de audit vast en bepaalt wanneer (in welke maanden)
de audit exact wordt uitgevoerd. Tevens beslist hij op basis van aard, complexiteit en omvang
van de audit hoeveel en welke auditors worden ingezet. Hierbij spelen de volgende criteria
een rol:
 De individuele auditors zijn wat betreft kennis, vaardigheden en beschikbare tijd in staat

de aan hen toegewezen werkzaamheden uit te voeren.
 De individuele auditors zijn in staat een objectief (onpartijdig) oordeel te geven over de te

toetsen auditobjecten.3

Indien gemeente Haarlem zelf niet in staat is om de vereiste deskundigheid, onpartijdigheid of
capaciteit te leveren, dan besteedt de concerncontroller de audit uit aan een extern bureau, dat
hierin wel kan voorzien. De kwaliteit van een audit wordt voor een belangrijk deel bepaald
door de kwaliteit van de auditors. Concerncontrol beschikt daarom over een coördinator voor
213a-onderzoeken/audits. Indien een audit wordt uitbesteed, begeleidt de coördinator het
externe bureau.

Iedere audit wordt zonodig uitgevoerd door twee auditors. Bij complexe onderzoeken is het
van belang dat auditors gezamenlijk kunnen reflecteren op de verzamelde
onderzoeksgegevens. Dit voorkomt het ontstaan van een ‘tunnelvisie’ en bevordert de
objectiviteit en daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek.4

Vooronderzoek
Doel van het vooronderzoek is te komen tot een definitieve vaststelling van doelstelling,
scope en aanpak van de audit. Uitgaande van het globale onderzoeksplan in het jaarplan
collegeonderzoeken dient het auditteam te komen tot een plan van aanpak voor de uitvoering
van de audit.

3 Met onpartijdig wordt bedoeld dat de auditor geen relatie heeft met het auditobject.
4 In de literatuur wordt in dit verband gesproken over het reduceren van het zogenaamde onderzoekerseffect, de invloed van de onderzochten op de
onderzoeker (en vice versa). Er ontstaan verstoringen wanneer de onderzoeker de (subjectieve) opvattingen, interpretaties en overtuigingen van de
respondenten gaat overnemen.
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Gestart wordt met een eerste verkenning van het object van onderzoek. Hierbij vindt altijd een
gesprek plaats met de proceseigenaar. Dit is de lijnmanager, programmamanager, programma-
coördinator of projectleider die het meest betrokken is bij het auditobject. Als er voor een
onderzoeksobject meerdere proceseigenaren zijn, bepaalt de concerncontroller voorafgaand
aan het onderzoek wie verantwoordelijk is.

De proceseigenaar wordt ingelicht over doel, scope en planning van de audit. Tevens wordt
bij hem5 relevante documentatie opgevraagd, zoals organisatie- en procesbeschrijvingen,
besturingsdocumenten (managementrapportages, jaarplannen, e.d.), onderzoeks- en
auditrapporten, verbeterplannen, contracten, wet- en regelgeving, etc. Ook wordt met hem
besproken welke personen, gezien de auditdoelstelling, moeten worden geïnterviewd. Het
auditteam kan overigens altijd besluiten hier personen aan toe te voegen.
Voor het opstellen van het referentiemodel verzamelt het auditteam aanvullende informatie en
consulteert het de juridisch concerncontroller over (aanvullende) relevante wet- en
regelgeving.

Na de eerste verkenning stelt het auditteam de aanpak van de audit vast. Hierbij gaat het om
de volgende zaken:
 Opstellen beleidskader: hierin wordt aangegeven wat wordt onderzocht. Dit kader wordt

ter informatie teruggekoppeld naar de afdelingen waar het auditobject betrekking op heeft.
 Opstellen van een referentiemodel (normenkader): hierin worden, uitgaande van de

doelstellingen van de te onderzoeken activiteiten, de risico’s en (verwachte)
beheersingsmaatregelen opgenomen. Van belang is dat het normenkader wordt ontleend
aan gezaghebbende bronnen, zoals:
o verordeningen, wet- en regelgeving;
o interne kaders, beleidsdocumenten en contracten;
o algemeen aanvaarde beheersingsmodellen (bijvoorbeeld COSO, INK);
o algemeen aanvaarde theorieën;
o best practices, bench marks.
Een vooraf vastgesteld normenkader geeft richting aan het onderzoek en is essentieel voor
een objectieve oordeelsvorming. Juist door het gebruik van een normenkader onderscheid
een audit zich van een ‘gewoon’ onderzoek waarin meningen worden geïnventariseerd. De
tijdens het veldwerk waargenomen feiten worden afgezet tegen het normenkader om te
komen tot een oordeel over de mate van beheersing van het auditobject.

 Opstellen van een werkprogramma waarin wordt aangegeven op welke wijze de
benodigde informatie wordt verzameld (interviews, documentreview, deelwaarnemingen,
workshop, self assessment) en hoe deze informatie vervolgens wordt geanalyseerd en
geëvalueerd. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te versterken worden
verschillende methoden toegepast:
o Per beoordelingscriterium/onderzoeksvariabele worden ten minste twee methoden van

gegevensverzameling (interviews, documentreview, e.d.) gebruikt.
o Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van methoden die ‘harde’ gegevens

opleveren (documentreview, deelwaarneming) in aanvulling op de minder harde
gegevens uit de interviews.

o Categoriseren van steekproefelementen: om een zo volledig en representatief mogelijk
beeld te krijgen wordt het interviewschema gerangschikt naar functie en/of
onderzoeksvariabele. Bij politiek gevoelige onderwerpen (bijvoorbeeld woningbouw)
worden ook wethouders geraadpleegd. Indien relevant worden functionarissen van
buiten de organisatie benaderd.

5 Lees: hem of haar. Omwille van de leesbaarheid wordt in dit stuk de proceseigenaar als mannelijk beschreven.
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 Normenkader en werkprogramma worden vertaald naar formats, checklists en
vragenlijsten voor documentreview, deelwaarneming en interviews.

Het auditteam legt doel, scope, planning, normenkader en werkprogramma (inclusief een lijst
van te interviewen personen) vast in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt
besproken binnen Concerncontrol en daarna met de proceseigenaar. Voor hem (en andere
betrokken managers) dient het onderzoek volstrekt transparant te zijn. Om het management
later te kunnen overtuigen van de juistheid van hun oordeel zal het auditteam vooraf inzicht
moeten geven in de wijze waarop het auditproces wordt uitgevoerd en hoe het referentiemodel
is opgebouwd. Het plan van aanpak wordt uiteindelijk vastgesteld door de concerncontroller.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid is het van belang om ook de overige
auditees tijdig te informeren over de audit.6 Zodra het plan van aanpak is vastgesteld, wordt
de audit door middel van een auditbrief aangekondigd. Hierin wordt de organisatie
geïnformeerd over de doelstelling, aandachtsgebieden, scope en planning van de audit en over
de auditors die het onderzoek uitvoeren. Na verzending van de auditbrief worden afspraken
gemaakt met de auditees voor de interviews.

Voorafgaande aan de interviews kan een kick-off meeting met alle betrokkenen worden
georganiseerd, waarin o.a. doelstelling, toegevoegde waarde en aanpak van de audit worden
toegelicht door het auditteam.

Samenvattend zijn de volgende beheersingsmaatregelen in de voorbereidingsfase getroffen:

Criterium Beheersingsmaatregelen voorbereidingsfase
Relevantie onderzoek N.v.t.

Betrouwbaarheid bevindingen
en conclusies

Bemensing:
oVoor het toewijzen van auditors aan onderzoeken

worden criteria gehanteerd.
oConcerncontrol beschikt over een coördinator voor 213a

onderzoek. Deze persoon treedt voor alle 213a-
onderzoeken op als coördinator en projectleider.

oEen audit wordt door ten minste twee auditors
uitgevoerd.

Communicatie:
oAl tijdens de eerste verkenning vindt een gesprek plaats

met de proceseigenaar.
oHet auditteam bespreekt het plan van aanpak (inclusief

normenkader en werkprogramma) met de
proceseigenaar.

oVoorafgaande aan het veldwerk worden auditees d.m.v.
een auditbrief geïnformeerd over de audit.

oVoorafgaande aan het veldwerk kan een kick-off
meeting met alle auditees worden georganiseerd.

Het auditteam stelt een normenkader op, dat aan
gezaghebbende bronnen wordt ontleend.

Het auditteam stelt een werkprogramma op, waarbij

6 Als auditees onvoldoende zijn geïnformeerd en het doel van de audit onduidelijk is, kan dit tot verstoringen leiden. Auditees kunnen onjuiste informatie
gaan verstrekken of hun gedrag aanpassen om de auditor te misleiden (een uitingsvorm van het eerder genoemde onderzoekerseffect).
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Criterium Beheersingsmaatregelen voorbereidingsfase
verschillende methoden worden toegepast om de
betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten.

Het plan van aanpak wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de concerncontroller.

Effectiviteit aanbevelingen Bemensing: zie hierboven.
Communicatie: zie hierboven.

2.4 Uitvoeringsfase

Veldwerk
Op basis van het in het vooronderzoek vastgestelde werkprogramma wordt het veldwerk
uitgevoerd. Doel van het veldwerk is om voldoende informatie te verzamelen om (door
analyse en evaluatie ervan) te komen tot onderbouwde bevindingen, conclusies (oordelen) en
aanbevelingen.

Gestart wordt met het dossieronderzoek. Dit geeft een eerste inzicht in de te onderzoeken
materie. De bevindingen uit het dossieronderzoek vormen tevens belangrijke input voor de
interviews. Tijdens het veldwerk wordt het principe van ‘hoor en wederhoor’ (cross
referencing) toegepast. Door de uitspraken van de ene auditee voor te leggen aan de andere en
door de gecombineerde uitspraken van de verschillende auditees te toetsen aan gegevens uit
‘harde’ bronnen (zoals documenten) verkrijgt de auditor een objectieve basis voor het geven
van een gefundeerd oordeel.

Voor de interviews worden enkele regels gehanteerd, die de betrouwbaarheid van de
bevindingen vergroten:
 De auditors geven aan het begin van het interview kort het doel van het gesprek weer en

maken duidelijk wat er met de verkregen informatie gebeurt.
 De gesprekken worden goed voorbereid (werkprogramma, vragenlijsten) en tijdens de

gesprekken wordt gericht doorgevraagd. Dit verkleint de kans dat de auditors te snel
meegaan met de (subjectieve) opvattingen van de auditees. Wat betreft het doorvragen
geldt het volgende:
o Aan geïnterviewden wordt gevraagd hun uitspraken zoveel mogelijk ‘aantoonbaar’ te

maken (bijvoorbeeld aan de hand van documenten).
o Bij een afwijking op het normenkader wordt altijd naar het waarom en naar het effect

(gevolg) van de afwijking gevraagd. Het waarom geeft inzicht in oorzaken en daarmee
in mogelijke oplossingen (aanbevelingen), het effect zegt iets over de significantie van
de constatering.

 Bij afsluiting van het gesprek worden de bevindingen kort samengevat.
 Van de interviews worden korte verslagen gemaakt, die worden teruggekoppeld aan de

geïnterviewden. Als er een workshop wordt georganiseerd kan worden afgezien van het
maken van interviewverslagen, omdat verificatie van de juistheid van de bevindingen
plaatsvindt tijdens de workshop.

In aanvulling op de interviews kan een workshop met alle (of een deel van de) geïnterviewden
worden georganiseerd. Doel van een workshop is tweeledig:
 Toetsen van de juistheid en volledigheid van de (voorlopige) bevindingen die uit de

interviews, documentenstudie en mogelijk andere bronnen naar voren zijn gekomen.
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 Het gezamenlijk formuleren van verbeterpunten (aanbevelingen).

Een workshop creëert energie om aan de slag te gaan met de verbeteringen. Het al dan niet
toepassen van een workshop verdient echter een zorgvuldige afweging. De tijdsinspanning
van alle betrokkenen (auditees en auditors) moet in verhouding staan tot de verwachte
opbrengst. Een workshop is met name nuttig als de audit een complex onderwerp betreft
(bijvoorbeeld de woningbouwketen), waarbij diverse partijen van verschillende diensten
betrokken zijn. Het besluit over het al dan niet uitvoeren van een workshop vindt plaats in de
voorbereidingsfase. Een workshop maakt onderdeel uit van het werkprogramma.

Het ‘halffabrikaat’ van de veldwerkfase omvat een grote hoeveelheid informatie, die door
analyse en evaluatie moet worden omgewerkt tot onderbouwde bevindingen, conclusies en
aanbevelingen. Een handzame methode voor een eerste analyse is het toepassen van een
datamatrix. Deze kan worden gebruikt voor het samenvatten van de onderzoeksgegevens en
het systematisch vergelijken van de ‘scores’ van de geraadpleegde bronnen per
auditvariabele.7 Toepassing van de datamatrix maakt de oordeelsvorming transparant en
reproduceerbaar. Daarnaast speelt zoals gezegd voor de oordeelsvorming het referentiemodel
een centrale rol. Een oordeel komt tot stand door de bevindingen af te zetten tegen het
normenkader.

Alvorens het veldwerk af te ronden en over te gaan tot rapportage stelt de projectleider vast of
in voldoende mate antwoord kan worden gegeven op de doelstelling van de audit zoals
verwoord in het plan van aanpak. Alle documenten en informatie die tijdens het veldwerk zijn
verzameld en die de grondslag vormen voor de bevindingen, conclusies en aanbevelingen
worden in het projectdossier vastgelegd.

Rapportage
Voor de opdrachtgever is het auditrapport het belangrijkste onderdeel van elke audit. Voor het
auditrapport geldt een aantal inhoudelijke en procedurele uitgangspunten.

Inhoud
Het auditrapport bevat tenminste de volgende onderdelen:
 doelstellingen en afbakening van de audit;
 uitgevoerde werkzaamheden en de periode waarin de audit is uitgevoerd;
 de bevindingen, conclusies en aanbevelingen;
 een managementsamenvatting, waarin een samenvattend oordeel over de kwaliteit van de

beheersing van het onderzoeksobject wordt gegeven.

Om de transparantie van het onderzoek te vergroten, worden in de bijlagen van het
auditrapport de lijst van geïnterviewde personen, de lijst van geraadpleegde documenten en
het normenkader opgenomen.

Voor de acceptatie is het van belang dat de toon in het auditrapport positief kritisch is en dat
ook de positieve onderzoeksresultaten expliciet worden vermeld.

De projectleider is ervoor verantwoordelijk dat de bevindingen voldoende zijn onderbouwd in
het onderliggende projectdossier en dat de consistentie tussen bevindingen, conclusies en
aanbevelingen is gewaarborgd. Tevens stelt hij vast dat alle belangrijke bevindingen zijn

7 In de matrix worden de auditvariabelen weergegeven in de rijen en de bronnen in de kolommen. (Bron: Otten, Hartog en Babeliowsky, 2002.)
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opgenomen in de rapportage. Indien er afwijkingen zijn ten opzichte van het plan van aanpak
dan is dit in de rapportage toegelicht.

Procedure
Het auditteam bespreekt de conceptrapportage allereerst ‘intern’ met de Concerncontroller.
Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de audit. Vervolgens wordt het rapport
besproken met de proceseigenaar. Hierbij ligt het accent op toetsing van de juistheid en
volledigheid van de bevindingen en de praktische toepasbaarheid van de aanbevelingen. De
projectleider zorgt er daarna voor dat het (eventueel aangepaste) conceptrapport het
besluitvormingstraject ingaat.

Besluitvorming en verbeterplan
Het auditrapport wordt eerst besproken in Concerncontrol en indien noodzakelijk tevens in
het controllersoverleg. De projectleider licht hierbij het rapport persoonlijk toe, zodat vragen
en opmerkingen van de controllers direct besproken kunnen worden. Het rapport wordt
daarna ter vaststelling aangeboden aan het DT.

Het rapport wordt ook in het DT persoonlijk toegelicht door de projectleider, zodat
onduidelijkheden direct kunnen worden opgelost. Het DT beoordeelt het auditrapport op
hoofdlijnen. Discussies over de aanpak van de audit hebben in de voorbereidende fase reeds
plaatsgevonden met proceseigenaar en binnen Concerncontrol. Toetsing van de
(detail)bevindingen op feitelijke onjuistheden heeft ook al plaatsgevonden in de bespreking
van het concepteindrapport met de proceseigenaar, de controllers en eventueel met een groot
aantal betrokkenen in een workshop. Het DT concentreert zich daarom op de conclusies en
aanbevelingen en de wijze waarop de aanbevelingen kunnen worden geïmplementeerd in de
organisatie.

Het DT stelt de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek vast, de
betreffende hoofdafdelingsmanager de opdracht krijgt om een verbeterplan op te stellen.
Concerncontrol doet een voorstel voor een termijn, waarna het DT een termijn vastgesteld.8

De hoofdafdelingsmanager is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van het
verbeterplan, het DT bewaakt de doorlooptijd hiervan en Concerncontrol levert informatie
over de voortgang aan het DT. Het verbeterplan moet tevens worden vastgesteld door het DT.

Voordat het verbeterplan wordt aangeboden aan het DT vindt een globale toetsing plaats door
Concerncontrol. Het plan dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen:
 Het plan is volledig: alle aanbevelingen uit het auditrapport zijn omgezet in verbeteracties.
 De verbeteracties zijn ‘SMART’: alle verbeteracties zijn concreet geformuleerd, in de tijd

weggezet en voorzien van een actiehouder (kortom: wie doet wat, wanneer?).
 De relatie tussen de aanbevelingen uit het auditrapport en de verbeteracties is helder.

Het eindrapport gaat inclusief verbeterplan ter vaststelling naar het college, de feitelijke
opdrachtgever van de audit. Tot slot gaan het vastgestelde rapport en het bijbehorende
verbeterplan ter kennisname via de auditcommissie naar de raad en in afschrift naar de
Rekenkamer Haarlem en de accountant.

Samenvattend zijn in de uitvoeringsfase de volgende beheersingsmaatregelen getroffen:

8 Als het onderzoeksobject hoofdafdelingen overstijgt en er dus meerdere proceseigenaren zijn, bepaalt de concerncontroller voorafgaand aan het
onderzoek wie verantwoordelijk is voor het opstellen en (laten) uitvoeren van het verbeterplan.
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Criterium Beheersingsmaatregelen uitvoeringsfase
Relevantie onderzoek N.v.t.

Betrouwbaarheid bevindingen
en conclusies

Veldwerk:
oHet veldwerk wordt op een gestructureerde wijze

uitgevoerd aan de hand van het werkprogramma.
oTijdens het veldwerk wordt het principe van ‘hoor en

wederhoor’ (cross referencing) toegepast.
oVoor de interviews wordt een aantal regels gehanteerd,

die de betrouwbaarheid van de bevindingen vergroten.
o In aanvulling op de interviews kan een workshop

worden georganiseerd, waarin de bevindingen op
juistheid en volledigheid worden getoetst en waarin
gezamenlijk verbeterpunten worden geformuleerd.

oVoor de analyse van de onderzoeksgegevens kan een
datamatrix worden gebruikt.

oEen oordeel komt tot stand door de bevindingen af te
zetten tegen het normenkader.

Rapportage:
oTen behoeve van de acceptatie worden positieve

oordelen expliciet vermeld.
o ‘Collegiale toetsing’: de conceptrapportage wordt

getoetst door de Concerncontroller.
oVoordat de conceptrapportage het

besluitvormingstraject ingaat, wordt die besproken met
de proceseigenaar (hoor en wederhoor).

Besluitvorming en verbeterplan:
oHet auditrapport wordt besproken in Concerncontrol en

DT en formeel vastgesteld door het college.

Effectiviteit aanbevelingen Veldwerk:
oDe workshop is expliciet bedoeld voor het creëren van

draagvlak en energie voor de uitvoering van de
aanbevelingen.

Rapportage: zie hierboven.

Besluitvorming en verbeterplan:
oProcedureel is bepaald, dat indien het DT het

auditrapport vaststelt, betreffende
(hoofd)afdelingsmanager de opdracht krijgt om een
verbeterplan op te stellen.

oHet verbeterplan wordt globaal getoetst door
Concerncontrol.

oHet verbeterplan wordt besproken in het DT en formeel
vastgesteld door het college.

2.5 Nazorg

Evaluatie
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Doel van deze fase is het evalueren van opzet en uitvoering van de onderzoeken met het oog
op voortdurende verbetering van de kwaliteit van de 213a-audits. Centraal staat het meten van
de performance op de drie kwaliteitscriteria.

De volgende evaluaties worden uitgevoerd:
 Klantevaluatie: aan directeur, dienstcontroller en proceseigenaar van het

organisatieonderdeel waar de audit is uitgevoerd, wordt gevraagd een oordeel te geven
over het auditproces, het functioneren van de auditors, de rapportage en de toegevoegde
waarde van de audit. Hiervoor wordt een standaard vragenlijst ontwikkeld.

 Zelfevaluatie: houdt in dat het auditteam zelf vaststelt welke zaken goed en welke minder
goed zijn verlopen. Hierbij gaat het zowel om het auditproces als om de feitelijke inhoud
van het onderzoek.

Ook indien de audit door een extern bureau is uitgevoerd, worden de evaluaties verricht. De
zelfevaluatie bestaat dan uit een gesprek tussen de externe auditors en Concerncontrol
(coördinator 213a onderzoeken en concerncontroller).

De resultaten van de evaluaties worden vastgelegd in het projectdossier.

Follow up
Doel van de follow up-fase is te verzekeren dat de aanbevelingen uit het auditrapport worden
opgevolgd door het verantwoordelijk management.

Het werken aan de follow up start in feite al in de rapportagefase. De aanbevelingen dienen
concreet te zijn geformuleerd en te zijn gerangschikt naar prioriteit. Het verbeterplan dient
vervolgens te bestaan uit verbeteracties, die specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht
en tijdgebonden (kortom SMART) zijn geformuleerd.

Sluitstuk van het follow up proces is een follow up audit. Het is noodzakelijk dat van iedere
213a-audit een follow up audit wordt uitgevoerd, waarbij wordt getoetst of de aanbevelingen
zijn opgevolgd en de verbeteracties effectief zijn geïmplementeerd9. Follow up audits maken
onderdeel uit van het auditjaarplan.

Samenvattend zijn in de nazorgfase de volgende beheersingsmaatregelen getroffen:

Criterium Beheersingsmaatregelen nazorgfase
Relevantie onderzoek Evaluaties:

oDoor middel van klant- en zelfevaluaties wordt de
performance op de drie kwaliteitscriteria van de 213a-
audits gemeten.

Betrouwbaarheid bevindingen
en conclusies

Evaluaties: zie hierboven.

Effectiviteit aanbevelingen Evaluaties: zie hierboven.
Er worden follow up audits uitgevoerd om te toetsen of de

verbeteracties effectief zijn geïmplementeerd.

9 De raad heeft in haar verordening niets opgenomen over follow up audits.


