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Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving

Visie

Externe 
betrokkenheid 

Interne 
betrokkenheid

o Er bestaat geen expliciet 
geformuleerde lange 
termijn visie op de 
gewenste ontwikkeling van 
de gemeente (extern 
gericht) en de dienst 
(intern gericht)

o De lange termijn visie is 
alleen in de ‘hoofden’van 
het management van de 
dienst aanwezig

o Burgers , bedrijven en 
belangengroeperingen zijn 
niet op de hoogte van 
beleid en doelstellingen 
van de gemeente

o Medewerkers zijn 
niet/nauwelijks op de 
hoogte van strategie en 
doelstellingen maar alleen 
van de beschikbare 
financiële middelen

o Er is op onderdelen een 
een lange termijn visie op 
de ontwikkeling van de 
eigen dienst beschikbaar

o De lange termijn visie is 
ontwikkeld en vastgelegd 
door het management van 
de dienst

o Burgers , bedrijven en 
belangengroeperingen zijn 
nauwelijks op de hoogte

o Medewerkers zijn op de 
hoogte van de strategie 
maar ervaren geen 
aansluiting op dagelijkse 
werkprocessen

o Er is alleen een lange 
termijn visie op de 
ontwikkeling van de dienst

o De lange termijn visie is 
door het management in 
samenspraak met 
medewerkers en bestuur 
ontwikkeld

o Burgers , bedrijven en 
belangengroeperingen zijn 
redelijk op de hoogte van 
beleid en doelstellingen 
van de gemeente

o Er is voor medewerkers 
duidelijk sprake van een 
relatie tussen de strategie 
en de werkprocessen voor 
producten/diensten op 
dienst- en afdelingsniveau; 
zij worden ook meestal bij 
de doorvertaling van de 
strategie betrokken

o Naast een lange termijn 
visie op de ontwikkeling 
van de eigen dienste / 
interne organisatie is op 
onderdelen een 
inhoudelijke visie op het 
gewenste profiel van de 
gemeente ontwikkeld

o De lange termijn visies  zijn 
met behulp van externe 
input (klantenpanels, 
burgerpanels etc.) door het 
dienstmanagement 
ontwikkeld en vervolgens 
actief uitgedragen naar 
burgers, bedrijven en 
belangengroeperingen

o Burgers , bedrijven en 
belangengroeperingen zijn 
goed op de hoogte van 
beleid en doelstellingen 
van de gemeente en soms 
zelfs actief betrokken bij de 
formulering van beleid en 
doelstellingen van de 
gemeente

o Er is voor medewerkers 
sprake van een helder 
gedefinieerde strategie 
waarin voor alle producten 
en diensten afzonderlijk 
geformuleerde 
doelgroepen en 
doelstellingen met 
kwaliteitsaspecten als 
indicator zijn opgenomen; 
medewerkers zijn zelf 
nauw betrokken bij het 
formuleren van 
doelstellingen en normen

o De lange termijn visie 
geeft concreet het 
gewenste profiel van de 
diens binnen de gemeente  
aan (zowel inhoudelijk/ 
extern als qua 
organisatie/intern)

o De lange termijn visies  
zijn via een iteratief en 
interactief proces tot stand 
gekomen met de eigen 
organisatie, burgers, 
bedrijven en 
belangengroeperingen

o Burgers , bedrijven en 
belangengroeperingen zijn 
actief betrokken en goed 
op de hoogte van beleid 
en doelstellingen van de 
gemeente

o Er is sprake van een intern 
gemeenschappelijk 
opgebouwde en gedragen 
strategie met, concrete 
doelstellingen, meetbare 
prestaties, vastgestelde 
interne en externe 
kwaliteitseisen (gebaseerd 
op extern onderzoek) die 
tezamen de lange termijn 
visies afdekken

Beleid en doelstellingen

PricewaterhouseCoopers
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Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving

Collegeprogramma, 
Meerjarenperspectie
f en Begroting

Beleidsplannen

o Het Collegeprogramma, 
Meerjarenperspectief en 
Begroting hebben vooral 
betrekking op de te 
verrichten activiteiten/ 
taken en financiën

o Beleidsplannen zijn primair 
vanuit de dienst zelf 
opgesteld, waarbij de 
aansluiting met het 
gemeentelijk beleidskader 
(zoals het College-
programma) ontbreekt

o Het Collegeprogramma,  
Meerjarenperspectief en 
Begroting zijn intern deels 
doorvertaald in globale 
doelstellingen en/of 
activiteiten per beleidsveld

o Beleidsplannen worden 
opgesteld vanuit het 
perspectief van het 
Collegeprogramma e.d. 
waarbij op ad hoc basis 
(‘als het zo uitkomt’)
samenwerking tussen 
medewerkers uit 
verschillende diensten 
plaatsvindt

o Het Collegeprogramma en 
Meerjarenperspectief en 
Begroting zijn grotendeels 
doorvertaald in min of 
meer concrete, 
gekwantificeerde 
doelstellingen en 
producten per beleidsveld

o Beleidsplannen zijn 
grotendeels afgeleid van 
het Collegeprogramma 
e.d. en worden altijd 
afgestemd met (andere 
afdelingen uit) andere 
diensten

o Het Collegeprogramma, 
Meerjarenperspectief en 
Begroting bestaan per 
beleidsveld uit  concrete 
producten/diensten waar 
ook meetbare 
kwaliteitsnormen aan 
gekoppeld zijn

o Beleidsplannen zijn een 
directe vertaling van de 
lange termijn visies, het 
College-programma e.d. en 
kenmerken zich door hun 
integraliteit en focus op 
verbetering van de kwaliteit 
van dienstverlening naar 
derden

o Het Collegeprogramma, 
Meerjaren-perspectief en 
Begroting bevatten 
programma’s en concrete 
producten/diensten die tot 
op het laagste niveau 
uitgewerkt in een 
samenhangend geheel 
van (afdelings- en bureau) 
doelstellingen, producten/ 
diensten en bijbehorende 
middelen, gebaseerd op 
een externe 
behoeftenanalyse

o Beleidsplannen zijn directe 
een vertaling van de lange 
termijn visies, het College-
programma e.d. en dragen 
een integraal karakter 
(intern afgestemd) met een 
rechtstreekse/ 
systematische inbreng 
vanuit derden buiten de 
gemeentelijke organisatie

Beleid en doelstellingen (vervolg)

PricewaterhouseCoopers



Doorlichting 00011220 - 4

Positie Raad

Positie College van 
B&W

Besturingsmodel

o De Raad ziet zichzelf als 
het beleidsbepalend 
orgaan van de gemeente

o B&W heeft de intentie 
uitgesproken om collegiaal 
te opereren

o B&W is zoekende naar 
haar rol en positie met 
betrekking tot de 
aansturing van de 
ambtelijke organisatie

o Er is geen formeel 
geëxpliciteerd 
besturingsmodel aanwezig

o De Raad heeft de behoefte 
om haar controlerende 
taak beter in te vullen

o B&W opereert soms 
collegiaal

o B&W heeft globale 
richtlijnen op laten stellen 
die als kader dienen voor 
de te formuleren/realiseren 
doelstellingen door de 
ambtelijke organisatie

o Besturingsmodel is door 
management en bestuur 
‘op papier’ vastgelegd 
maar zijn nog niet 
voldoende 
geoperationaliseerd

o Binnen de Raad ligt het 
accent op de controlerende 
taak

o Er is voor intern 
betrokkenen duidelijk 
sprake van een collegiaal 
opererend B&W

o B&W heeft op papier 
afspraken met de 
ambtelijke organisatie 
gemaakt over de te 
bereiken doelstellingen, 
zonder dat de wijze van 
verantwoording is 
vastgelegd

o Besturingsmodel is helder 
vastgelegd door 
management en bestuur 
en intern tot op het niveau 
van afdelingshoofden 
geoperationaliseerd in 
termen van taken, 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden

o De Raad heeft naast het 
vervullen van de 
controlerende taak de 
behoefte om zich sterker 
normerend op te stellen

o B&W profileert zich sterk 
naar buiten toe als 
collegiaal opererend 
College

o B&W heeft op papier 
duidelijke afspraken met 
de ambtelijke organisatie 
gemaakt inzake zowel de 
te bereiken doelstellingen 
als ook de wijze van 
verantwoording

o Besturingsmodel is 
zodanig gedefinieerd dat 
externe oriëntatie van 
ambtelijk apparaat centraal 
staat en  medewerkers, 
management en bestuur 
zich meer en meer bewust 
worden van hun eigen rol

o De Raad heeft een 
normerende en 
controlerende taak

o B&W bestuurt collegiaal 
binnen de kaders van de 
Raad en legt daarover 
interne en externe 
verantwoording af

o B&W heeft duidelijke 
afspraken met de 
ambtelijke organisatie over 
de doelstellingen die 
gerealiseerd dienen te 
worden, de daarbij 
behorende budgetten en 
de wijze waarop de 
verantwoording 
plaatsvindt, zowel intern 
als extern (verschillende 
doelgroepen) en men 
houdt zich daar wederzijds 
aan

o Gekozen besturingsmodel 
is in het omgevingsgericht 
denken en handelen van 
medewerkers, 
management en bestuur 
rechtstreeks terug te 
vinden (faciliteren van de 
oplossing van regionale 
maatschappelijke 
problemen)

Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving

Besturingsmodel

PricewaterhouseCoopers
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Organisatiestructuur

Budgethouderschap

Integraal 
management

o Organisatiestructuur 
kenmerkt zich door een 
sterke centrale aansturing

o Budgethouderschap is 
uitsluitend centraal binnen 
de dienst (directeur) 
neergelegd

o Alleen het ambtelijk 
topmanagement (directeur) 
is integraal 
verantwoordelijk voor de 
inzet van middelen 
(personeel, financiën,etc.) 
en de realisatie van beleid

o Organisatie kenmerkt zich 
door een decentralisatie-
tendens die binnen de 
organisatie in beperkte 
mate is doorgevoerd

o Er wordt geëxperimenteerd 
met delegatie en man-
datering van 
budgethouderschap

o Integrale 
verantwoordelijkheid voor 
de inzet van middelen en 
realisatie van beleid is 
binnen de dienst op 
verschillende manieren op 
diverse 
managementniveaus 
ingevoerd

o Er is sprake van een 
decentraal opgezette 
organisatiestructuur, 
opgebouwd rondom de 
belangrijkste primaire 
werkprocessen

o Budgethouderschap is diep 
verankerd in de organisatie 
(product-
verantwoordelijken zijn 
budgethouder)

o Integrale 
verantwoordelijkheid voor 
inzet van middelen en 
realisatie van beleid is 
binnen de dienst op papier 
op dezelfde wijze 
ingevoerd op alle 
managementniveaus

o Organisatiestructuur wordt 
ingericht naar de 
belangrijkste doelgroepen/ 
klanten teneinde dienst-
verlening te optimaliseren

o Budgethouderschap is diep 
verankerd in de organisatie 
en met overheveling van 
budgetten naar externe 
partijen wordt 
geëxperimenteerd

o Integrale 
verantwoordelijkheid voor 
inzet van middelen en 
realisatie van beleid wordt 
in de praktijk binnen de 
dienst  grotendeels op alle 
managementniveaus 
waargemaakt

o Organisatiestructuur is 
zodanig flexibel ingericht 
dat deze zich ‘automatisch’ 
aan veranderende 
maatschappelijke 
omstandigheden kan 
aanpassen (deconcen-
tratie van dienstverlening 
in combinatie met decon-
centratie van bestuurlijke 
verantwoordelijkheden

o Budgethouderschap is diep 
verankerd in de organisatie 
en overheveling van 
budgetten  naar externe 
partijen (bijv. wijkcentra, 
burgerinitiatieven) is een 
natuurlijk proces

o Integrale 
verantwoordelijkheid voor 
de inzet van middelen en 
realisatie van beleid 
(inclusief externe effecten) 
wordt in de praktijk binnen 
de dienst volledig 
waargemaakt op alle 
niveaus van het ambtelijk 
management

Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving

Besturingsmodel (vervolg)

PricewaterhouseCoopers
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Sturing Raad

Besluitvorming

Prioriteitstelling

Sturing B&W

Voortgang 
Collegeprogramma

o De Raad richt zich 
voornamelijk op de korte 
termijn en de details

o Er vindt binnen de Raad 
feitelijk alleen een 
sectorale 
middelenafweging plaats 
zonder dat verleden, 
heden en toekomst daarbij 
in samenhang worden 
beoordeeld

o ‘Alles moet’; het maken 
van duidelijke beleids-
keuzes door de Raad en 
B&W wordt vermeden, laat 
staan dat heldere 
prioriteiten gesteld worden

o Binnen B&W, laat staan de 
Raad, leeft het onderwerp 
planning & control niet of 
nauwelijks

o B&W vraagt nooit uit 
zichzelf naar de realisatie/ 
voortgang van het 
Collegeprogramma

o De Raad probeert 
weliswaar op hoofdlijnen te 
sturen door een lange 
termijn koers uit te zetten 
maar richt zich in de 
praktijk toch nog te veel op 
de korte termijn en de 
details

o Er vindt binnen de Raad 
vooral een sectorale 
afweging van beleid en 
middelen plaats zonder dat 
verleden, heden en 
toekomst worden 
samengetrokken

o De Raad en B&W zijn zich 
bewust dat niet alles kan 
maar ondernemen zelf 
geen actie om tot een 
betere prioriteitsstelling te 
komen

o Binnen B&W is de 
portefeuille-houder 
Financiën degene die, min 
of meer als enige, het 
belang van planning & 
control propageert

o B&W vraagt incidenteel 
naar de realisatie/ 
voortgang van het 
Collegeprogramma maar 
doet er verder weinig 
zichtbaars mee

o De Raad richt zich vooral 
op de Algemene 
Beschouwingen voor de 
Begroting en heeft minder 
oog voor het 
Meerjarenperspectief en 
het Collegeprogramma

o De Raad streeft naar een 
meer integrale afweging 
van beleid en middelen, 
waarbij verleden, heden en 
toekomst incidenteel in 
samenhang worden 
bekeken

o De Raad en B&W zijn zich 
bewust dat niet alles kan; 
er wordt ook gepoogd om 
inzichtelijk te maken welke 
beleidskeuzes prioriteit 
dienen te krijgen

o B&W ziet voor zichzelf een 
rol weggelegd om 
verbetering van planning & 
control voor de interne 
bedrijfsvoering te 
realiseren

o B&W ontvangt regelmatig 
informatie over de 
voortgang van het 
Collegeprogramma maar 
stuurt nog niet actief op de 
realisatie ervan

o De Raad probeert in 
toenemende mate het 
Meerjarenperspectief en 
het Collegeprogramma te 
gebruiken om de realisatie 
van extern gerichte lange 
termijn doelstellingen te 
volgen

o De Raad slaagt er 
daadwerkelijk in om tot een 
integrale afweging van 
beleid en middelen te 
komen, waarbij structureel 
verleden, heden en 
toekomst in samenhang 
worden bekeken

o De Raad en B&W maken 
duidelijke keuzes maar 
hebben moeite om in de 
praktijk hier aan vast te 
houden

o B&W ziet planning & 
control ook als een middel 
om de externe 
verantwoording 
(transparantie) te 
verbeteren

o B&W bespreekt de 
voortgangsrapportage 
inzake het 
Collegeprogramma en zet 
een aantal (verbeter)acties 
uit richting ambtelijke 
organisatie

o De Raad gebruikt het 
College-programma en 
Meerjarenperspectief als 
het strategisch kader en de 
lange termijn visies om te 
bewaken en externe 
effecten gerealiseerd 
worden

o De Raad behandelt de 
Jaarrekening (en het 
Jaarverslag) altijd op basis 
van een integratie van 
verleden, heden en 
toekomst inclusief een 
analyse van 
beleidsresultaten/ -effecten 
en daarbij ingezette 
middelen

o De Raad en B&W maken 
duidelijke keuzes en 
stellen prioriteiten; men 
houdt vast aan de 
realisatie van gestelde 
prioriteiten

o B&W als collectief stuurt 
actief op het verbeteren 
van planning & control
op korte en lange termijn, 
waarin m.n. naast de 
interne bedrijfsvoering de 
externe verantwoording 
centraal staat

o B&W stuurt actief bij op 
basis van periodieke 
informatie over de 
voortgang van het 
Collegeprogramma en legt 
hierover verantwoording af 
aan de Raad en externe 
partijen/ burgers

Rollen en gedrag
Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving

PricewaterhouseCoopers
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Bekendheid P&C 
inambtelijke 
organisatie

Sturing management

Balans P&C

Ststus P&C

Koppeling met 
aansturing 
medewerkers

o P&C is buiten afdeling 
Financien een onbekend 
fenomeen

o Het management van de 
dienst opereert van dag tot 
dag en er is feitelijk sprake 
van een non-planning

o Planningsdocumenten (‘dit 
gaan we doen’) zijn binnen 
de dienst niet/nauwelijks 
beschikbaar, 
verantwoordings-
documenten (‘dit hebben 
we gedaan en bereikt’) in 
het geheel niet

o P&C is van de financiële 
afdeling en wordt door de 
meeste onderdelen in de 
ambtelijke organisatie 
gezien als onderbreking 
van het ‘echte’ werk

o Het vraagstuk van P&C 
staat los van de manier 
waarop medewerkers 
worden aangestuurd (bijv. 
beoordeling, beloning)

o Het begrip P&C is slechts 
bij enkele medewerkers in 
de lijn bekend

o Vanuit het management in 
de dienst ontbreekt 
draagvlak en druk om 
planning & control in te 
voeren of verder te 
verbeteren

o Planningsdocumenten 
krijgen ambtelijk meer 
aandacht dan 
verantwoordings-
documenten

o P&C komt organisatie-
breed op medewerkers-
niveau toch moeizaam van 
de grond omdat het directe 
rendement ervan moeilijk 
zichtbaar/meetbaar kan 
worden gemaakt

o P&C is weliswaar op papier 
gekoppeld aan de wijze 
van aansturing maar in de 
praktijk past het 
management dit niet toe

o P&C raakt als term meer 
en meer ingeburgerd in de 
dienst

o P&C wordt door het 
management binnen de 
dienst benaderd als een 
middel om de interne 
organisatie te beheersen 
en is in beperkte mate 
gericht op burgers en 
bestuur

o Er vindt langzamerhand 
een verschuiving plaats 
naar meer ambtelijke 
aandacht voor de ‘control’ 
documenten (Rekening, 
Jaarverslag)

o P&C wordt door steeds 
meer onderdelen van de 
ambtelijke organisatie 
beschouwd als middel om 
de interne bedrijfsvoering 
en werk-processen te 
beheersen

o P&C wordt door het 
management incidenteel 
en op ad-hoc basis 
doorvertaald naar de wijze 
waarop medewerkers 
worden aangestuurd en 
beoordeeld

o Iedere medewerker is 
bekend met de betekenis 
van P&C voor de eigen 
dienst

o P&C wordt door het 
management benaderd als 
een hulpmiddel om de 
kwaliteit van de dienst-
verlening vanuit de dienst 
aan burger en bestuur te 
verbeteren

o Planning en ‘control’ 
documenten krijgen beiden 
duidelijk aandacht in de 
ambtelijke besluitvorming

o P&C wordt langzamerhand 
verder verankerd in de 
organisatie door door-
vertaling van P&C-
instrumenten in andere 
beheersingsinstrumenten, 
zoals de AO, het 
personeelsbeleid, etc.

o P&Wordt door het 
management expliciet en 
systematisch meegenomen 
in functionerings- en 
beoordelingsgesprekken

o P&C staat hoog in het 
vaandel omdat iedere 
individuele medewerker en 
leidinggevende een eigen 
belang heeft en het belang 
(h)erkent om een goede 
P&C te realiseren/ 
handhaven

o Binnen de dienst wordt 
door het management met 
behulp van P&C gestuurd 
op optimale output en 
outcome (effecten), zowel 
vanuit een financiële als 
vanuit een beleidsmatige 
invalshoek

o Planning en ‘control’ 
documenten krijgen 
evenveel aandacht in 
ambtelijke besluit-
vormingsprocessen en 
worden in samenhang 
bezien

o P&C is door het ambtelijk 
management volledig 
geaccepteerd als middel 
voor interne en externe 
sturing en verantwoording

o P&C is rechtstreeks en 
structureel gekoppeld aan 
selectie, vorming, 
functionerings-/ 
beoordelingsgesprekken 
en het beloningssysteem 
van personeel

Rollen en gedrag (vervolg)
Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving

PricewaterhouseCoopers
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Attitude

Vaardigheden

Scholing

Projectmatig werken 

o Het afleggen van 
verantwoording en het 
proces van plannen is 
geen gemeengoed

o Kennis en vaardigheden 
van de medewerkers met 
betrekking tot P&C zijn niet 
aanwezig

o Specifieke scholingsacties 
op het gebied van P&C 
ontbreken nog

o Projectmatig en resultaat-
gericht werken is nog niet 
geïntroduceerd  in de 
dienst

o Het afleggen van 
verantwoording en het 
proces van plannen  wordt 
als lastig beschouwd

o Kennis en vaardigheden 
van medewerkers met 
betrekking tot P&C zijn 
primair financieel 
georiënteerd

o Management krijgt op ad 
hoc basis een training op 
het gebied van P&C
aangeboden

o Projectmatig en 
resultaatgericht werken is 
nog onvoldoende 
ontwikkeld in de dienst

o Het afleggen van 
verantwoording en het 
proces van plannen wordt 
niet meer alleen 
beschouwd als een 
verantwoordelijkheid voor 
de financiële functie alleen

o P&C wordt door het 
management in beginsel 
toegepast op een redelijk 
niveau (instrumenteel)

o Medewerkers en manage-
ment volgen gerichte 
trainingen op gebied van 
P&C (onderdeel van hun 
opleidingsplan)

o Projectmatig en 
resultaatgericht werken is 
duidelijk in ontwikkeling in 
de dienst

o Het afleggen van 
verantwoording en het 
proces van plannen is een 
verantwoordelijkheid voor 
lijnmanagement en bestuur

o Instrumentele benadering 
van P&C gaat over op 
klantgerichte, externe 
georiënteerde toepassing 
van P&C instrumenten

o Resultaten van P&C 
trainingen worden 
langzamerhand zichtbaar 
in verbetering efficiency, 
effectiviteit en kwaliteit van 
primaire processen

o Enkele succesvolle 
projecten worden door 
burgers herkend als 
voorbeeld van resultaat-
gericht en bedrijfsmatig 
opererende dienst

o Het afleggen van 
verantwoording en het 
proces van plannen wordt 
als een natuurlijk proces 
ervaren

o Het begrip P&C wordt 
breed gehanteerd in de 
dienst en P&C-
instrumenten worden in 
samenhang toegepast

o Resultaten van P&C 
trainingen zijn structureel  
zichtbaar in verbetering 
efficiency, effectiviteit en 
kwaliteit van primaire 
processen

o Projectmatig werken vindt 
dienstbreed op effectieve 
en efficiënte wijze plaats

Rollen en gedrag (vervolg)
Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving
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Structuur o De Commissie Financiën 
inclusief de 
portefeuillehouder 
Financiën is primair 
verantwoordelijk voor de 
financiële aspecten van 
beleid

o Commissie Financien 
bespreekt het rekening-
resultaat (financieel)

o De portefeuillehouder 
Financiën is binnen B&W 
vrijwel als enige echt 
verantwoordelijk voor de 
inzet van middelen; 
overige portefeuille-
houders richten zich als 
vakgedeputeerde op het 
ontwikkelen en uitvoeren 
van beleid

o Het management van de 
dienst is met name gericht 
op herstructureren van het 
eigen organisatie-
onderdeel 

o Binnen de Raad is de 
verantwoordelijkheid voor 
de financiele aspecten van 
beleid verbreed tot buiten 
de Commissie Financien

o Commissie Financien 
toetst het rekeningresultaat 
(financieel) aan verwacht 
resultaat en vraagt om 
nadere analyses

o Binnen B&W is de 
discussie op gang 
gekomen om het 
onderwerp P&C ook bij de 
vakwethouders zichtbaar 
onder te brengen

o De dienst kenmerkt zich 
door sterke scheiding 
tussen staf en lijn

o Naast de Commissie 
Financiën dragen andere 
leden van de Raad in 
toenemende mate 
verantwoordelijkheid voor 
de samenhang tussen 
beleid en middelen

o Er is een Rekening-
commissie die zich pro-
actief opstelt en onderzoek 
verricht

o Ook vakgedeputeerden 
zijn verantwoordelijk voor 
planning & control in hun 
eigen portefeuille

o Binnen de dienst zijn 
dienstverleningsovereenko
msten tussen afdelingen in 
de maak 

o Binnen de Raad bestaat bij 
de meerderheid van de 
leden een gevoel van 
gedeelde 
verantwoordelijkheid om 
telkens de samenhang 
tussen beleid en 
benodigde middelen te 
beschouwen

o Er is een Rekenkamer die 
(doelmatigheids-) 
onderzoeken verricht

o B&W vraagt de betrokken 
directis om actieve 
ondersteuning om P&C in 
de verschillende 
portefeuilles/beleidsvelden 
te versterken

o Afdelingen en bureaus 
beschouwen elkaar als 
interne klanten en 
handelen op basis van 
dienstverleningsovereenko
msten

o de Raad als geheel is in de 
praktijk verantwoordelijk 
ten aanzien van niet alleen 
de financiële aspecten 
maar ook de samenhang 
tussen beleid, middelen en 
uitvoering

o Er is een onafhankelijke 
Rekenkamer die 
(doelmatigheids-) 
onderzoeken verricht

o P&C is als een 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van 
het College gedefinieerd, 
waarbinnen de 
portefeuillehouder 
Financiën een belangrijke 
initiërende en 
coördinerende rol heeft

o Staf en lijn zijn zich binnen 
de dienst ‘automatisch’ 
bewust van elkaars 
toegevoegde waarde

Organisatie

Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving
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Aspect

Functies o Er worden binnen de 
dienst geen specifieke 
P&C-functies 
onderscheiden

o Hoofd afdeling Financien 
verricht als hoofd van de 
financiële administratie 
uitsluitend wettelijke taken 
en verstrekt geen analyses 
of adviezen aan 
management en bestuur

o Hoofd afdeling Financien 
produceert geen 
tussentijdse bestuurlijke en 
managementrapportages 
(maraps)

o Hoofd afdeling Financien is 
verantwoordelijk voor de 
boekhouding en voert 
enkele P&C activiteiten uit, 
die zich beperken tot het 
verstrekken van financiële 
adviezen en stelselmatige 
controle/verantwoording

o Hoofd afdeling Financien 
gaat meer aandacht 
besteden aan ontwikkelen 
van P&C-cyclus

o Vanuit hoofd afdeling 
Financien worden eerste 
maandelijkse standaard-
budgetoverzichten 
gemaakt (zonder productie 
en/of kwaliteitsgegevens)

o Hoofd afdeling Financien 
heeft de functie van 
controller, die breed is 
gedefinieerd (koppeling 
van beleid en middelen) 
maar in de praktijk nog wel 
sterk verweven/gekoppeld 
is aan alleen de 
boekhouding

o Hoofd afdeling Financien 
wordt op papier 
beschouwd als 
bedrijfseconomisch 
adviseur geweten van 
management en bestuur

o Hoofd afdeling Financien 
start met opstellen van 
maraps en 
bestuursrapportages 
(beraps), inclusief 
financiële analyse en 
advies

o Hoofd afdeling Financien 
heeft in de rol van 
controller zijn toegevoegde 
waarde bewezen door de 
P&C-cyclus en het P&C-
instrumentarium op te 
zetten en uit te ontwikkelen 
tot een echte tool of 
management

o Hoofd afdeling Financien 
krijg als 
verantwoordelijkheid meer 
en meer taken die 
betrekking hebben op alle 
bedrijfsvoeringsaspecten 
(inclusief kwaliteit, externe 
voorzieningen etc.)

o Naast maraps en beraps 
stelt hoofd afdeling 
Financien als controller 
lange termijn prognoses 
op, gebaseerd op 
verwachte externe 
ontwikkelingen 

o Er zijn zowel op concern-
als op dienstniveau 
controllers aangesteld die 
als geaccepteerd 
onafhankelijk adviseurs en 
sparring partners van lijn-
management en bestuur 
fungeren

o Hoofd afdeling Financien is 
verantwoordelijk voor een 
onafhankeljke, integrale 
beoordeling van alle 
primaire en 
ondersteunende 
werkprocessen, in het 
bijzonder het beoordelen 
van de (lange-termijn) 
efficiency, effectiviteit en 
kwaliteit van de 
voortgebrachte externe 
producten en diensten 

o Hoofd afdeling Financien 
maakt rapportages voor 
zowel intern als extern 
gebruik inzake 
gestelde/gerealiseerde 
doelen en effecten 
alsmede de (beoogde) 
inzet van middelen

Organisatie (vervolg)

Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving
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Cyclus o De totstandkoming en 
behandeling van College-
programma, 
Meerjarenperspectief en 
Begroting is in de praktijk 
een intern (ambtelijk) 
proces met geringe 
bestuurlijke/externe 
betrokkenheid

o De behandeling van de 
Rekening en het 
begrotingproces door de 
Raad en B&W  zijn twee 
gescheiden trajecten

o De Raad let alleen passief 
op de aanwezigheid van 
een goedkeurende 
accountantsverklaring; de 
nuances zijn voor B&W

o De ambtelijke organisatie 
legt via B&W op ad hoc 
basis verantwoording af 
aan de Raad over 
afwijkingen in de Begroting

o Totstandkomingsprocesse
n van P&C instrumenten 
(zoals Begroting, maraps 
en Rekening) vergen veel 
tijd/capaciteit en komen 
moeizaam tot stand (o.a. 
ontbreken heldere 
procedure)

o De totstandkoming en 
behandeling van College-
programma, 
Meerjarenperspectief en 
Begroting is in de praktijk 
vooral een intern 
(ambtelijk) proces, waarbij 
wel steeds vaker op ad hoc 
basis bestuurlijke/ externe 
betrokkenheid zichtbaar is

o De gelijktijdige 
behandeling van Rekening 
en het voorbereidend 
overleg over de Begroting 
staat als wens van het 
bestuur genoteerd

o De Raad neemt kennis van 
de accountantsverklaring 
en gaat vervolgens over tot 
de orde van de dag

o De ambtelijke organisatie 
heeft een standaard-
procedure ontwikkeld voor 
het informeren van B&W 
en de Raad over 
afwijkingen in de 
Begroting, aangevuld met 
een toelichting

o Totstandkomingsprocesse
n van P&C instrumenten 
volgen een standaard 
procedure

o Het management betrekt 
actief en vroegtijdig de 
Raad en B&W en externe 
signalen bij de 
totstandkoming van de 
lange termijn visie, het 
Meerjaren-perspectief, de 
Begroting e.d.

o Het feitelijk zwaartepunt 
van het begrotingsproces 
door de Raad en B&W 
komt meer en meer in het 
voorjaar te liggen

o De Raad behandelt de 
accountantsverklaring en 
het verslag van de 
bevindingen en stelt hier 
vragen over

o De ambtelijke organisatie 
betrekt soms de externe 
omgeving bij de evaluatie 
van het gevoerde beleid en 
legt hierover 
verantwoording af aan 
B&W en de Raad

o Totstandkomingsprocesse
n van P&C instrumenten 
zijn inhoudelijk efficiënt 
ingericht (bijv. door het 
hanteren uniforme formats 
e.d.)

o In toenemende mate 
worden naast de Raad en 
B&W ook andere externe 
partijen betrokken bij 
totstandkoming van de 
lange termijn visie, het 
Meerjarenperspectief, de 
Begroting e.d.

o In de P&C cyclus vormt 
behandeling van de 
Rekening door de Raad en 
B&W mede door de tijdige 
vaststelling een basis voor 
het begrotingsproces

o De Raad volgt de 
uitvoering van de 
aanbevelingen van de 
accountant

o De Raad en B&W leggen 
bij de evaluatie van beleid 
steeds meer de nadruk op 
kwaliteitsaspecten en de 
externe oriëntatie van 
beleid

o Totstandkomingsprocesse
n van P&C instrumenten 
zijn qua procedure en  
inhoud efficiënt ingericht 
aan de hand van overleg 
met dé doelgroep

o De lange termijn visie, het 
College-programma, 
Meerjarenperspectief en 
Begroting zijn via een 
interactief proces met 
interne/externe partijen tot 
stand gekomen; zij krijgen 
een actieve rol bij de 
behandeling

o De Raad en B&W 
beschikken over een op 
hun eigen behoeften 
afgestemde P&C cyclus 
waarmee zij op een 
efficiënt en effectieve wijze 
verantwoording kunnen 
afleggen (intern en extern)

o De Raad gebruikt de 
accountantsverklaring en 
het verslag van 
bevindingen als essentiële 
documenten voor het 
uitoefenen van haar 
contolerende taak

o De Raad en B&W en de 
externe omgeving zijn 
actief betrokken bij de 
evaluatie van het gevoerde 
beleid op diverse 
aspecten; de Raad legt 
hierover ook 
verantwoording af aan de 
burgers

o Totstandkomingsprocesse
n van P&C instrumenten 
verlopen efficiënt volgens 
vaste procedures, 
richtlijnen en formats die 
worden ‘gedragen door 
gebruikers/ doelgroep

Processen
Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving
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Cyclus

Samenhang

o De P&C-cyclus bestaat in 
de praktijk uit een beperkt 
aantal instrumenten, die 
vanuit een wettelijke 
noodzaak zijn opgesteld

o Wettelijke termijnen 
bepalen de P&C-kalender

o Van samenhang tussen 
P&C-instrumenten is geen 
of in heel beperkte mate 
sprake

o De P&C-cyclus heeft 
betrekking op meerdere 
bedrijfsvoeringinstru-
menten die mede vanuit 
intern beheersings-
perspectief worden 
geïntroduceerd

o Behoefte vanuit primaire 
processen binnen de 
dienst bepaalt in 
toenemende mate de 
positionering van 
instrumenten op de P&C 
kalender

o P&C instrumenten worden  
nog veelal onafhankelijk 
van elkaar ontwikkeld, 
maar de noodzaak van 
(horizontale en verticale) 
samenhang tussen de 
instrumenten is onderkend

o In de P&C cyclus staat 
koppeling van  financiële 
en beleidsmatige besturing 
en beheersing van de 
organisatie centraal, 
waarbij ook geprobeerd 
wordt om externe 
omgevingssignalen in het 
proces te betrekken

o Bestuurlijke behoefte (van 
de Raad en B&W) t.a.v. 
vorm en inhoud van de 
P&C-cyclus krijgt 
langzamerhand meer en 
meer vorm

o P&C-instrumenten zijn 
horizontaal afgestemd met 
elkaar (qua opzet, 
inrichting en format), d.w.z. 
dat afstemming heeft 
plaatsgevonden tussen de 
concernbegroting en de 
concernverantwoording, 
tussen de dienstbegroting 
en de dienst-
verantwoording, en tussen 
de afdelingsbegroting en 
de afdelings-
verantwoording 

o De P&C cyclus beslaat 
meerdere invalshoeken, 
zoals de financiële, 
personele, juridische, 
beleidsmatige en 
capaciteitssturing en 
-beheersing van de 
organisatie, alsmede het 
systematisch verzamelen 
van externe informatie

o Bestuur geeft heldere 
prioriteiten t.a.v. de P&C-
cyclus aan

o P&C-instrumenten worden 
als een samenhangend 
geheel verder 
doorontwikkeld, vanuit een 
concernbreed ontwikkelde 
visie over de opzet, het 
format, de integratie en de 
opbouw van het 
instrument-tarium en de 
behoefte van externe 
partijen (burgers, 
bedrijven) en toegepast in 
grote delen van de 
organisatie

o De P&C cyclus beslaat  
meerdere invalshoeken, 
zoals de financiële, 
personele, juridische, 
beleidsmatige en 
capaciteitssturing en 
-beheersing van de 
organisatie, inclusief het 
systematisch verzamelen 
van externe informatie, 
waarbij ook sprake is van 
een periodieke 
terugkoppeling van 
resultaten/effecten naar 
burgers 

o De P&C cyclus is volledig 
opgesteld vanuit de 
behoefte van het bestuur 
om op gezette tijden intern 
en extern een inhoudelijke 
discussie te kunnen voeren

o Ieder planningsinstrument 
heeft zijn eigen control-
instrument, met de nadruk 
ook op externe 
verantwoording (volledige 
integratie en toepassing/ 
terugkoppeling naar 
burgers)

Processen (vervolg)
Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving
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Administratieve 
organisatie

o De administratieve 
organisatie is op een 
dusdanig minimum niveau 
beschreven, dat een 
goedkeurende 
accountantsverklaring kan 
worden verkregen

o De administratieve 
organisatie beschrijft op 
hoofdlijnen de belangrijkste 
primaire en secundaire 
werkprocessen, en in 
beperkte mate de 
betrokken functionarissen, 
de bijbehorende taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, en de 
werkinstructies

o De administratieve 
organisatie beschrijft de 
procesgang, de bij de 
processen betrokken 
functionarissen, de 
bijbehorende taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, en de 
werkinstructies

o De beschrijving van de 
administratieve organisatie 
vormt een leidraad voor 
individuele medewerkers, 
zijn geïntegreerd met  
functiebeschrijvingen en 
zijn gekoppeld aan de 
producten/taken van een 
medewerker

o De administratieve 
organisatie wordt naast 
interne beheersing van 
bedrijfsprocessen ook 
gebruikt om de 
dienstverlening aan 
burgers te verbeteren

Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving

Processen (vervolg)
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Lange termijn 
planning

o Meerjarenbeleidsplan 
(MJB) en meerjaren 
financiële raming (MJR) 
voor de dienst ontbreken

o Er is geen aansluiting 
tussen MJB/MJR en 
jaarplanning

o Er is geen specifieke 
aandacht voor 
risicobeheersing

o MJB ontbreekt en MJR is 
opgebouwd volgens een 
klassieke functionele 
indeling en wordt door 
afdeling Financien 
opgesteld

o Doorvertaling van MJR 
naar jaarplanning vindt 
slechts in beperkte mate 
plaats (louter financieel)

o Eerste inventarisatie van 
(financiële) risico’s vindt 
plaats

o MJB en MJR worden 
periodiek opgesteld in 
samenspraak met bestuur, 
afdelingen en bureaus

o Doorvertaling van MJB en 
MJR naar jaarplanning 
vindt grotendeels  plaats 
(m.n. financieel, in mindere 
mate productie en 
kwaliteitsniveaus)

o Risicomanagement komt in 
de belangstelling en leidt 
tot risico-analyse 
(modellen)

o In MJB en MJR worden 
gegevens verwerkt die uit 
panel-/ omnibus-
onderzoeken zijn 
verzameld

o Doorvertaling van MJR en 
MJB naar jaarplanning en 
-productie vindt integraal 
plaats (zowel financieel als 
beleidsinhoudelijk, i.c. 
productie en 
kwaliteitsniveaus)

o Risicomanagement wordt 
steeds breder gedefinieerd 
(naast financieel,ook 
organisatorisch, politiek 
etc.)

o MJB en MJR worden 
periodiek opgesteld na 
uitgebreide consultatie 
vooraf en gezamenlijke 
participatie van bestuur, 
burgers en  afdelingen/ 
bureaus

o Doorvertaling van MJR en 
MJB naar jaarplanning en 
-productie vindt integraal 
plaats, waarbij tevens 
verwachte 
maatschappelijke effecten 
op korte en middellange 
termijn worden 
aangegeven

o Risicomanagement is vast 
onderdeel van agenda van 
management en bestuur

Instrumenten

Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving
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Jaarplanning o Begroting is opgebouwd 
volgens klassieke 
functionele indeling, 
zonder doelstellingen, 
prestatiegegevens e.d.

o Begroting is een product 
van de concernafdeling 
Financien

o Er zijn geen jaarplannen 
op dienst-, afdelings- en 
bureauniveau

o Begroting is opgebouwd 
volgens klassieke 
functionele indeling, met 
daarbij op aantal plaatsen 
een beleidsmatige 
toelichting (ontwikkelingen, 
beleidslijnen e.d.)

o Begroting is primair een 
product van de 
concernafdeling Financien; 
dienst is in beginsel 
volgend

o In de dienst is een aanzet 
gemaakt met het opstellen 
van afdelings- en 
bureauplannen

o Begroting bevat een 
overzicht van alle 
gemeentelijke taken in de 
dienst in termen van 
gewenste producten en 
diensten en de daarmee 
gemoeide inzet van 
middelen 
(productbegroting)

o Begroting wordt aan de 
hand van financieel 
concernkader bottom-up 
vanuit de dienst en 
ondersteunende 
afdelingen/staf opgesteld

o Vrijwel alle
afdelingen en bureaus 
maken een plan op basis 
van een uniform format; 
het dienstplan is de 
geconsolideerde versie 
(‘het nietje er door heen’)

o Begroting bevat een 
overzicht van alle 
gemeentelijke taken in de 
dienst in termen van 
gewenste producten, 
diensten, de daarmee 
gemoeide inzet van 
middelen en het te 
bereiken voorzieningen-
niveau voor de burger 

o Begroting wordt aan de 
hand van financieel 
concernkader bottom-up 
vanuit de dienst en 
ondersteunende 
afdelingen/staf opgesteld, 
waarbij ook gegevens uit 
externe omgeving worden 
betrokken

o Elke afdeling en elk bureau 
heeft een plan; het 
management van de dienst 
stelt vervolgens op grond 
van inhoudelijke discussie 
het integrale dienstplan 
vast en legt dit voor aan 
B&W

o Begroting bevat een 
overzicht van alle 
gemeentelijke taken in 
termen van gewenste 
producten en dienste, de 
daarmee gemoeide inzet 
van middelen, het te 
bereiken voorzieningen-
niveau en de te realiseren 
maatschappelijke effecten

o Begroting wordt aan de 
hand van financieel 
concernkader bottom-up 
vanuit de dienst en 
ondersteunende 
afdelingen/staf opgesteld, 
waarbij tevens sprake is 
van uitgebreide vormen 
van consultatie en 
participatie van burgers en 
bestuur

o De integrale set van dienst, 
afdelings- en 
bureauplannen wordt 
voorgelegd aan B&W en 
vervolgens (na 
accordering) gebruikt voor 
extern gebruik

Instrumenten (vervolg)
Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving
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Uitvoering o Instrumenten ter 
ondersteuning van de 
uitvoering (zoals 
werkplanning, project-
management, tijd-
registratie, periodieke 
informatieverzameling) 
ontbreken

o Differentiatie in rapportage 
per doelgroep (te weten de 
Raad, B&W en ambtelijk 
management) is een nog 
onvervulde wens

o Een duidelijke visie 
ontbreekt welke informatie 
benodigd is om de 
uitvoering goed te kunnen 
sturen en beheersen

o Op ad hoc basis en veelal 
achteraf wordt (veelal 
financiële) informatie over 
de uitvoering verzameld

o Enkele basisinstrumenten 
zijn geïntroduceerd, zoals 
urenregistratie en budget-
uitputtingsoverzichten

o Er is een 
managementrapportage 
die vrijwel identiek is aan 
de bestuurlijke rapportage

o Behoefte aan meer 
sturings- en beheersings-
informatie vanuit lijn-
management en bestuur 
wordt duidelijker

o Eerste aanzetten tot 
financiële planning en 
beheersing zijn zichtbaar, 
o.a. meer systematisch 
verzamelen van financiële 
gegevens over een langere 
periode (interne 
vergelijkingsmaatstaf)

o Diverse instrumenten ter 
ondersteuning van de 
uitvoering (kostprijs-
calculaties, investerings-
analyses, overhead-
analyses e.d.)  zijn 
ingevoerd, maar de 
waarde voor een 
daadwerkelijke goede 
sturing en beheersing van 
de uitvoering is nog 
beperkt

o Er zijn verschillende typen 
rapportages, maar deze 
zijn nog niet goed 
afgestemd op de 
behoeften (omvang, 
frequentie, inhoud, etc.) 
van de verschillende 
doelgroepen

o Voor het verzamelen van 
informatie over de 
uitvoering wordt gebruik 
gemaakt van de beperkte 
set met kengetallen die 
voor de producten en 
diensten zijn gedefinieerd

o Structureel wordt financiële 
en niet-financiële 
informatie over de 
uitvoering verzameld, met 
de beperkte (veelal 
interne) meetsystemen die 
in de organisatie bestaan

o Merendeel van de 
benodigde P&C 
instrumenten is 
beschikbaar en wordt ook 
in belangrijke mate 
gebruikt in alle lagen van 
de dienst

o Zowel management als 
bestuur beschikken over 
een op maat gesneden 
rapportage waarmee met 
name de middeleninzet en 
de gerealiseerde 
productie/dienstverlening 
(kwaliteit) kan worden 
gevolgd

o Voor het verzamelen van 
informatie over de 
uitvoering wordt gebruik 
gemaakt van de integrale 
set met kengetallen die 
voor de producten en 
diensten zijn gedefinieerd

o Structureel wordt financiële 
en niet-financiële 
informatie over de 
uitvoering verzameld, met 
de (naast interne ook deels 
externe) meetsystemen die 
in de organisatie bestaan

o Voor een goede sturing en 
beheersing van de 
uitvoering zijn alle 
benodigde instrumenten 
beschikbaar, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van 
interne en externe 
meetsystemen

o Elke doelgroep heeft zijn 
eigen op maat gesneden 
management- of 
bestuurlijke rapportage 
waarmee besluitvorming 
op verschillende niveaus 
wordt gefaciliteerd en 
waarbij een directe en 
volledige koppeling tussen 
beleid, producten en 
middeleninzet wordt 
gelegd, inclusief het zicht 
op de externe effecten

o Voor het verzamelen van 
informatie
wordt gebruik gemaakt van 
de integrale set met 
kengetallen voor 
producten/diensten, 
aangevuld met externe 
referentiegegevens

o Structureel worden 
financiële en niet-financiële 
informatie over de 
uitvoering en de 
gerealiseerde effecten 
verzameld, met zowel de 
interne als de externe 
meetsystemen die de 
organisatie ter beschikking 
staan

Instrumenten (vervolg)
Dimensie
Instrumenten Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving

PricewaterhouseCoopers



Doorlichting 00011220 - 17

Evaluatie en 
bijstelling

o Evaluatie van (financieel) 
beleid vindt niet of in 
beperkte mate plaats

o Kengetallen worden niet 
systematisch verzameld

o Als evaluatie al plaatsvindt, 
dan gebeurt dat uitsluitend 
door een eigen 
stafonderdeel 
(concernniveau) of een 
externe

o Benchmarking met andere 
organisaties vindt niet 
plaats 

o Evaluatie van (financieel) 
beleid vindt op ad hoc 
basis plaats (bij 
knelpunten)

o Kengetallen worden in 
sommige afdelingen 
systematisch verzameld 
teneinde de eigen 
efficiency te kunnen 
vaststellen

o In het proces van evaluatie 
initieert afdeling Financien 
en is de lijn volgend

o Benchmarking met andere 
organisaties vindt bij 
uitzondering plaats

o Evaluatie van (financieel) 
beleid vindt periodiek 
plaats doch speelt een 
beperkte rol in het 
bijstellen van het 
(financieel) beleid

o Kengetallen worden 
hoofdzakelijk gebruikt in de 
Begroting, in tussentijdse 
rapportages en in de 
Rekening teneinde de 
efficiency vast te stellen

o In het proces van evaluatie 
worden verschillende 
afdelingen en bureaus in 
de dienst betrokken

o Benchmarking met andere 
organisaties vindt meestal 
op ad hoc basis plaats in 
enkele afdelingen

o Evaluatie van (financieel) 
beleid vindt periodiek 
plaats en speelt in veel 
gevallen een belangrijke 
rol in het bijstellen van het 
(financieel) beleid

o Kengetallen worden in de 
meeste P&C instrumenten  
gebruikt teneinde efficiency 
en kwaliteit vast te stellen

o In het proces van 
evaluatie zijn de 
verschillende afdelingen en 
bureaus  zelf leidend en 
worden soms ook externe 
partijen betrokken

o Benchmarking met andere 
organisaties vindt 
regelmatig plaats in vrijwel 
alle afdelingen

o Evaluatie van (financieel) 
beleid vindt periodiek 
plaats en speelt een 
doorslaggevende rol in de 
besluitvorming tot het 
bijstellen van (financieel) 
beleid

o Kengetallen worden 
gebruikt in alle 
instrumenten die deel 
uitmaken van de P&C-
cyclus, gericht op 
vaststellen van efficiency, 
kwaliteit en effectiviteit

o In het proces van evaluatie 
en bijstelling worden 
verschillende diensten en 
afdelingen in de 
organisatie betrokken, 
alsmede burgers en 
bestuurders

o Structureel vindt 
benchmarking plaats met 
andere organisaties

Instrumenten (vervolg)
Aspect Fase 1 Input Fase 2 Proces Fase 3 Product Fase 4 Klant Fase 5 Omgeving
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