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Programma: professioneel samenwerken

• Verschillende belangen

• Verschillende inzichten

• Verschillende rollen en taken

En toch staan voor ‘de publieke taak’ -> professioneel 
samenwerken is nodig
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Gisteren:  Micro: financieel management -

>ordelijk sturen van financieel processen

• Taakverdeling

• Verantwoordelijkheden & bevoegdheden

• Informatievoorziening & verantwoording 

• De regels en kaders: bestuurlijke regels en formele regels

• Toezicht

Maar ook:

• Communicatie

• Overleg

• Samenwerken

• Vertrouwen
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Financieel management

De stelling:

Voor een effectief financieel management moet de formele 
basis op orde zijn (‘hard controls’) en wordt de effectiviteit 
bepaald door de ‘soft controls’

Gisteren vooral: de formele basis en vandaag de ‘soft controls’ 
als overleg, samenwerken en vertrouwen

En na gisteren: handhaven stelling

Voorbeeld indienen begroten, voeren administratie, de taal etc
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Overleggen is nodig
• Overleg tussen financieel medewerkers

• Overleg tussen de directeuren FEZ. Auditdienst en Rekenkamer zijn 
lid, de hele keten

• Overleg min van Fin, auditdienst en Rekenkamer over 
normen/systeem

Onderwerpen:

• Elkaar informeren: budgettaire actualiteit

• Elkaar helpen: best practices, bijvoorbeeld financiële administraties

• Ontwikkelen en innovatie: open data, financial trainees

• Overleg over normen: gericht op consensus 
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Overleg over normen

• Kost veel tijd: CW en alle comptabele regels…RBV

• Geven en nemen

• Belangrijk: dezelfde verwachtingen hebben!

• Ook betrekken: beleid, audit en Rekenkamer (‘4 lines’)

• V&J en Raad van State bewaken wetgevingskwaliteit

Wat niet goed werkt:

• Eenzijdig opleggen

• Geen gedeeld beeld: inhoud, nut of noodzaak

• Gevaar ontwijking, niet naleven
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Professioneel escaleren

• Verschillen vallen niet weg te poetsen

• Stel vast: wij komen er nu niet uit

• Breng helder in beeld, met opties

• Zorg voor een derde die proces bewaakt

• Zie voorbeeld bij toegang informatie
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Wettelijk kader CW 2001 (1)

Artikel 87 van de CW 2001:

1. De Algemene Rekenkamer is bevoegd, voor zover zij een en ander 
nodig acht voor het uitoefenen van haar taak, bij alle 
dienstonderdelen van het Rijk alle goederen, administraties, 
documenten en andere informatiedragers op door haar aan te geven 
wijze te onderzoeken.

2. Onze Ministers zijn gehouden desgevraagd de inlichtingen te 
verstrekken die de Algemene Rekenkamer voor haar taak 
nodig acht.
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Wettelijk kader CW 2001 (2)

De AR krijgt alle informatie die zij voor haar taak nodig heeft

Dit betekent:

• Zogenaamde lage drempel

• Dus ook vertrouwelijke informatie

• Het maakt niet uit hoe informatie is vastgelegd

• Verband houden met taak van de AR
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Praktijk: problemen bij toepassen

Aanbeveling: 

• goed begeleiden van de AR bij informatieverzoeken

• Praktische oplossing bij ICT-systemen: werken met tussenpersoon
die de AR helpt om de gevraagde informatie te leveren

• Indien nodig escaleren binnen ministerie én Rekenkamer
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Derde als  bewaker: DGRB/BZ

Directeur BZ kan door leden IOFEZ benaderd worden voor:

• Advies geven over het specifieke geval

• In gesprek te gaan met de AR

• Bijdrage leveren aan de oplossing

• Kortom: uitnodiging aan leden IOFEZ om contact met directeur BZ 
op te nemen

• BZ wil graag inzicht in eventuele rijksbrede problematiek op dit punt 
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Rollen, taken en vertrouwen

• In elk model (4 lines) komen medewerkers elkaar tegen

• Hoe gaan ze met elkaar om?

Veel vragen……..

• Moet je elkaar werk helemaal controleren?

• Wanneer wel of niet? Risicogericht?

• Waarop is dat gebaseerd?

• Speelt vertrouwen een rol?

• Wat is dan vertrouwen?

• Wat weet en vind je van elkaar?

Kun je dat ‘vertrouwen’ wat concreter maken?
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Vertrouwen

• Lastig onderwerp

• In mijn woorden “hoe gaan we met elkaar om’’

• ‘leen’ expertise van collega

• Passen ‘model’ regelmatig toe binnen en tussen organisaties
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Definitie vertrouwen

Vertrouwen is de verwachting dat mensen of 

organisaties ons niet in de steek laten, ook al is 

dat mogelijk. 
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Wantrouwen, vertrouwen en blind vertrouwen

Vaak wordt vertrouwen gepositioneerd tegenover wantrouwen: 

wantrouwen ↔ vertrouwen  

Het is dan of/of

Uitdaging: positioneer vertrouwen tussen aan       

de ene kant wantrouwen en aan de andere kant blind vertrouwen 

Het gaat dan om gerechtvaardigd vertrouwen: 

wantrouwen ↔ gerechtvaardigd vertrouwen ↔ blind vertrouwen

Het gaat dan om gradaties: meer/minder 

en/of: op dit punt wel/op dat punt niet

15 Aruba oktober 2017



“Vertrouwen komt te voet, gaat te paard”

• Bij vertrouwen is het niet zo dat men altijd op nul (wantrouwen) 

begint. 

• Vaak is er een bepaald ‘instapniveau’ van vertrouwen op basis 

van een algemeen mensbeeld en eerdere algemene ervaringen           

(vergelijk de bonus- malusladder bij autoverzekeringen, waarbij men 

ook niet op nul binnentreedt). 

• Vervolgens ontwikkelt vertrouwen zich naar méér respectievelijk 

minder vertrouwen op basis van nadere, meer specifieke ervaringen.

Vertrouwen is dynamisch, niet statisch. 
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Vertrouwen is goed, controle is beter?

• Vertrouwen kan niet zonder een zekere mate van controle

• Vertrouwen kan wel leiden tot minder behoefte aan controle
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1. De verwachtingen van partijen zijn over en weer zijn duidelijk.

2. Partijen kunnen die verwachtingen ook waarmaken.

3. Partijen hebben een gedeeld belang.

4. Partijen hebben een goed gevoel.

5. Partijen zorgen voor een goede communicatie. 

6. Partijen hebben goed zicht op het risico van vertrouwen en zijn bereid 

deze te accepteren. 

7. De belangrijke zaken voor het vertrouwen mogen gecontroleerd worden. 

8. De oorzaak van een inbreuk als die zich heeft voorgedaan, wordt en 

geanalyseerd met de bedoeling daarvan te leren. 

9.     Bij verkeerde intenties zijn sancties het uitgangspunt

Kritische succesfactoren voor vertrouwen 
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Spinnenweb (hulpmiddel bij de analyse)
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Uit onderzoek blijkt: Vier hoofdprofielen (I)

• Hoofdprofiel wantrouwen (geen tot weinig vertrouwen)

- geen sterk gedeeld belang

- weinig positief beeld over de ander

- behoefte aan steeds meer regels en controle om in control te zijn

• Hoofdprofiel rationeel vertrouwen (vertrouwen op = dun vertrouwen)

- zekere mate van gedeelde belangen

- relatie overwegend zakelijk

- sterke nadruk op harde controls om risico’s te verminderen
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Vier hoofdprofielen (II)

• Hoofdprofiel echt vertrouwen (vertrouwen in = dik vertrouwen)

- positief beeld over de ander (empathie)

- gaat verder dan alleen het gedeelde belang

- ruimte voor informele (principle based) afspraken

• Hoofdprofiel blind vertrouwen (vertrouwen zonder aandacht voor 

risico’s)

- sterke mate van geloof in kunnen van de ander en/of positief gevoel

bij ander 

- weinig aandacht voor harde en zachte controls om risico’s te 

beheersen (niet zien of willen zien)
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Wat kan je met de negen kritische succesfactoren?

Veel………lees dat maar zelf na in de volgende sheets
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Beoordeling management control systeem door de auditor 
aan de hand van de 9 KSF voor vertrouwen

1. Duidelijkheid verwachtingen

- Zijn de (beheers)ambities ten aanzien van realiseren van de    

(bedrijfsvoerings)doelstellingen en het naleven van de regels 

geconcretiseerd? 
- Wie maakt daar keuzes in op basis van welke afwegingen? 

2.   Verwachtingen waar kunnen maken (deskundigheid)
- Is er kennis en kunde op het punt van naleven van de regels 

- Is er kennis en kunde op het punt van het maken van de juiste 
afwegingen/keuzes binnen de bedrijfsvoering in een complexe 

(bestuurlijke) omgeving?
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3. Voldoende gedeeld belang

- In hoeverre slaagt de organisatie er in de verschillen in belangen/oriëntatie 

intern zoveel mogelijk op een lijn te brengen en te vertalen in het 

management control systeem?  

4. Goed gevoel

- Durft het management te vertrouwen op het functioneren van het 

management control systeem van de organisatie 

- Hebben de medewerkers het gevoel dat het management control systeem 

er ook voor hen is (meerwaarde/gebruikersvriendelijk).
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5. Goede informatie-uitwisseling
- Zijn er - naast de reguliere interne informatie-uitwisseling – tijdige signalen 

over afwijkende ontwikkelingen/incidenten. 

6. Zicht op en acceptatie van risico’s
- Welke risico’s op niet realiseren (bedrijfsvoerings)doelstellingen komen naar 

voren uit de risicoanalyse van de organisatie zelf en het risicomanagement 
systeem? 

- Geen enkel management control systeem zal alle risico’s kunnen voorkomen.    

Hoe wordt door de organisatie omgegaan met deze risico’s? Welke risico’s 
worden in welke mate geaccepteerd?

7. Kritische vragen mogen stellen/mogen controleren
- Zijn een nadere toelichting (als er op basis van andere informatie, signalen, 

tegenstrijdige informatie etc. concrete vraagpunten zijn), reality checks en 

interne/externe controle, vanzelfsprekend? 
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8. Bespreken van incidenten en daarvan leren

- Hoe wordt gereageerd als er iets mis is gegaan?? 

- Wordt dit intern open besproken en geanalyseerd opdat ervan door de 

organisatie en medewerkers geleerd kan worden? 

9. Consequenties bij teveel of bewuste inbreuken

- Worden door de leiding intern consequenties verbonden aan veelvuldige    

en/of ernstige inbreuken (b.v. extra intern toezicht, personele gevolgen)?    
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Afsluiting

Gesproken over:

• De formele organisatie: taken, rollen, verantwoordelijkheden en 
regels

• Het belang van overleg, samenwerken, escaleren

• De KSF vertrouwen bieden inzicht: waar sta ik/staan wij

• Vertrouwen: ‘hoe gaan we met elkaar om’’

• Gebruik de inzichten voor de opdrachten
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