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Transparantie, doelgerichtheid en prestatiegerichtheid, het zijn
gevleugelde termen in controllersland. Niet alleen binnen de
private sector, maar sinds enkele jaren ook binnen de publieke
sector. Omdat het noodzakelijk is voor het voortbestaan van de
organisatie, zijn organisaties continu op zoek naar verbetering
van hun prestaties. Alleen door telkens te streven naar
efficiënter en effectiever werken, behoudt de organisatie zijn
bestaansrecht. Maar om dit streven vorm te geven is het
noodzakelijk inzicht te hebben in waar de organisatie op enig
moment staat en waar de organisatie naar toe wil.

PETER BIJKERK EN YOLANDA VAN KOPPEN

Doelt ref f endheid en doelmat igheid in de publieke sect or
O V E R H E I D Drs. Peter Bijkerk en drs. Yolanda van Koppen, management consultants, LogicaCMG Consulting BV (peter.bijkerk@logicacmg.com).

De prestatieaudit:
weet wat je meet

Waar de organisatie naar toe wil, wordt geformuleerd in (strate-
gische) doelstellingen. Dit is een proces waarbij zowel wordt
gekeken naar wat de mogelijkheden van de organisatie zijn, als
naar wat er zich in de sociale, politieke, economische en techno-
logische omgeving ontwikkelt. 

De organisatie krijgt inzicht in waar zij staat door haar prestaties
te meten. Deze prestaties moeten een indicatie geven van de huidi-
ge situatie en de levensvatbaarheid van de organisatie, zowel op
korte als op lange termijn. De informatie moet betrouwbaar zijn,
waarheidsgetrouw en alle belangrijke resultaten weergeven.
Hiervoor zijn allerhande managementmethoden voorhanden. 
Het INK-managementmodel en de balanced scorecard zijn de
meest bekende.

Daarnaast wordt met name in de publieke sector veel gebruik-
gemaakt van zogenaamde beleidsmonitoren. Deze monitoren
geven gestructureerde en nader toegelichte gegevens over de
doelstelling(en) van beleid, de beoogde en/of gerealiseerde effec-
ten van beleid, de daartoe te leveren en/of geleverde prestaties
en de daarmee gemoeide kosten. Wat de genoemde manage-
mentmethoden en beleidsmonitoren gemeen hebben, is dat ze
alle gebruikmaken van prestatiegegevens. Prestatiegegevens
informeren de organisatie voortdurend over de stand van zaken
met betrekking tot de uitvoering van kernactiviteiten, maar ook
over de uitvoering van secundaire processen zoals personeels-
management, tevredenheid van klanten of de positie van de
organisatie in de maatschappij. Daarnaast zijn de prestatiegege-
vens in te delen naar prestatiegegevens die informatie geven
over input, throughput, output en outcome. In figuur 1 zijn de
relaties weergegeven.
De vraag is nu: zeggen deze prestatiegegevens iets over de vante-
voren vastgestelde doelstellingen, zijn de prestatiegegevens con-
creet genoeg, hanteren we de juiste prestatiegegevens en meten
we wat we moeten meten? Een audit van de prestatiegegevens
geeft inzicht in deze zaken.

In publieke sector wordt veel
gebruikgemaakt van
beleidsmonitoren
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Het bepalen van het risicoprofiel in publieke organisaties is complexer.
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Een audit van prestatiegegevens
Bij een audit van prestatiegegevens staat het prestatiegegeven
centraal. Dit prestatiegegeven zegt iets over een bepaalde doel-
stelling, c.q. prestatie en wordt gevormd door data. De presta-
tieaudit bestaat uit de volgende onderdelen:
1. de afbakening en de voorbereiding;
2. de contextbepaling;
3. de bronanalyse;
4. het auditrapport.

Afbakening en voorbereiding 
Bij het uitvoeren van een audit is het beschouwingsgebied van
groot belang. Daarom vindt er voorafgaand aan de audit een
afbakening van de audit plaats. Hierbij worden de doelstelling,
reikwijdte en diepgang van het onderzoek bepaald en de aanpak
beschreven. De afbakening zal in veel gevallen plaatsvinden aan
de hand van opgestelde doelstellingen van een organisatie of
deel van een organisatie. Een keuze voor het afbakenen van de
audit rondom een dienst, directie of uitvoeringsorganisatie is
echter ook mogelijk. De voorbereiding voor het toetsen van een
prestatiegegeven bestaat uit de volgende drie stappen:
• bepalen risicoprofiel;
• bepalen betrouwbaarheid op hoofdlijnen; 
• bepalen uitgebreidheid van de toetsing.

Bepalen risicoprofiel
Voor het bepalen van de diepgang van de audit wordt een risico-
profiel opgesteld. Het risicoprofiel van een prestatiegegeven
bepaalt de mate waarin dit gegeven betrouwbaar moet zijn. Bij
een prestatiegegeven met een laag risicoprofiel kan worden vol-
staan met een lagere betrouwbaarheid, dan een prestatiegegeven
met een hoog risicoprofiel. Bij het bepalen van het risicoprofiel is
inzicht in de organisatie van belang. Daarnaast wordt bij sommi-
ge prestatiegegevens een groot deel van het risicoprofiel bepaald
op basis van financiële gegevens. Een controller beschikt over dit
inzicht en deze gegevens en zal daarom bij het bepalen van het
risicoprofiel een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Private sector
Binnen de private sector is de financiële component van groot
belang. Het risicoprofiel wordt hierbij bepaald door het belang
van de prestatie binnen de organisatie vast te stellen, gericht op

de bijdrage die de prestatie levert aan de toestand en levensvat-
baarheid van de organisatie. Dit betekent in de praktijk dat
prestatiegegevens die informatie geven over de kernactiviteiten
van de organisatie een hoger risicoprofiel zullen hebben en uit-
voeriger getoetst moeten worden dan prestatiegegevens met
betrekking tot bijvoorbeeld ondersteunende processen.

Publieke sector
Binnen de publieke sector kunnen ook factoren die buiten de
organisatie liggen een grote rol spelen. Hierdoor is het bepalen
van het risicoprofiel in publieke organisaties complexer. De
hoogte van het risicoprofiel wordt binnen deze organisaties
bepaald door een drietal componenten:
1. Politiek
2. Financieel
3. Beleid

Politiek
De politieke component weegt het zwaarst. Wanneer een onbe-
trouwbaar prestatiegegeven leidt tot politieke consequenties is
sprake van een hoog risicoprofiel en is het zaak om de betrouw-
baarheid van het gegeven met alle mogelijke middelen te borgen.

Besluiten en stuurmaatregelen
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Figuur 1

Relaties input, throughput, output en outcome. 

Figuur 2

Prestatieaudit 
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Politieke consequenties kunnen uiteenlopen tussen het ter ver-
antwoording roepen van de minister in de Tweede Kamer, tot
het heenzenden van een minister, omdat hij de Kamer onjuist
heeft geïnformeerd. 

Financieel
Een prestatiegegeven dat, indien onbetrouwbaar, tot financiële
gevolgen zal leiden, heeft een risicoprofiel dat lager is dan wanneer
sprake is van politieke gevolgen maar zal nog steeds aanzienlijk
zijn. Een financieel gevolg kan zijn het verkeerd inschatten van de
kosten en dus een verkeerde onderbouwing van de begroting. 

Beleid
Een prestatiegegeven dat, indien onbetrouwbaar, gevolgen heeft
voor de uitvoering van het beleid, zal in de context waarbinnen
prestatiegegevens worden gebruikt het minste risico met zich
meebrengen.

Het prestatiegegeven zal worden beoordeeld op politieke, finan-
ciële en beleidsmatige gevolgen waarna de matrix wordt inge-
vuld. De score in de matrix bepaalt de hoogte van het risico
laag, gemiddeld, hoog (zie fguur 2).

Bepalen betrouwbaarheid op hoofdlijnen
Een inschatting van de betrouwbaarheid van het prestatiegege-
ven vormt naast het risicoprofiel het tweede aspect waarop het
prestatiegegeven wordt beoordeeld. Een indicatie van de
betrouwbaarheid wordt gegeven door de volgende vragen te
beantwoorden:
• Is de definitie eenduidig geformuleerd (aanduiding volledig-

heid)?
• Is de meeteenheid duidelijk (aanduiding juistheid)?
• Is de informatieleverancier bekend / verantwoordelijk?
• Is de periodiciteit (actualisatie) bekend (aanduiding tijdigheid)?

Bepalen uitgebreidheid toetsing
De combinatie van de hoogte van de uitkomst van het risico-
profiel met de mate van betrouwbaarheid bepaalt de uitgebreid-
heid van de toetsing. Hiervoor is een toetslijst ontwikkeld die
onderverdeeld is in de delen A, B en C. Een prestatiegegeven
met een laag risicoprofiel en een hoge betrouwbaarheid vraagt
slechts invulling van een deel van de toetslijst. Bij een prestatie-
gegeven met een hoog risicoprofiel en een lage betrouwbaarheid
worden alle delen van de toetslijst ingevuld. 
Vanuit een aantal prestatieaudits die wij hebben uitgevoerd,
leert de ervaring dat goede risicoprofielen en het hanteren van
de juiste toetslijsten kan bijdragen aan de voortgang en de
omloopsnelheid van de audit. Daarnaast is in de praktijk geble-
ken dat het mogelijk is om bij een onjuist risicoprofiel voor het
prestatiegegeven de toetsing alsnog verder uit te breiden met de
overige delen van de toetslijst.

Contextbepaling
Een goed functionerende set prestatiegegevens geeft een 
duidelijke weergave van de trend en onderscheidt zich door de
voorspelkracht over het betreffende beleidsterrein en/of de te
behalen strategische doelstelling. Dit is van groot belang voor
het tijdig bijsturen van (ongewenste) ontwikkelingen. Voor 
de effectiviteit van de bijsturing is een helder oorzakelijk ver-
band tussen prestatiegegevens en de doelstellingen noodzakelijk. 
Met het opstellen van een doelboom, gebaseerd op de bestaande

doelstellingen en prestatiegegevens, ontstaat een duidelijk
inzicht in de te behalen prestatie. 

Bronanalyse
Bij het leveren van gegevens zijn naast interne partijen vaak ook
externe partijen betrokken. Binnen de publieke sector kunnen
dit bijvoorbeeld uitvoeringsorganisaties en inspecties zijn. Voor
de private sector kan hierbij gedacht worden aan toeleveran-
ciers, zustermaatschappijen of onderaannemers. De controller is
één van weinigen binnen een organisatie die een totaaloverzicht
heeft van geformuleerde strategische doelstellingen, de bijbeho-
rende gehanteerde prestatiegegevens en de gegevens die noodza-
kelijk zijn om de toetsing uit te voeren. Daarom is het van
belang dat de controller wordt betrokken bij het uitvoeren van
de toetsing. 
Daarnaast dient bij alle partijen duidelijkheid te bestaan over de
verantwoordelijkheden, aansturing en gemaakte afspraken.
Door het opstellen van een sturingsmodel ontstaat inzicht in de
(aard van de) relaties. De onderliggende data voor het samen-
stellen van de prestatiegegevens bepalen uiteindelijk de inhoude-
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Kenget a l len

De wijze waarop prestatiegegevens of kengetallen aan-

sluiten bij de doelstellingen is afhankelijk van het type

kengetal dat is geformuleerd. De typologie van prestatie-

gegevens bepaalt de wijze waarop deze kengetallen kun-

nen worden beoordeeld. 

Een doeltreffendheidskengetal zegt iets over de mate

waarin een doelstelling is bereikt. 

Een doelmatigheidskengetal relateert de mate van inzet

van middelen aan de geformuleerde doelstelling. 

Ramingskengetallen zeggen tenslotte iets over het volu-

me van de prestaties en de prijs van de prestaties (inte-

grale kostprijs). Bovendien is het mogelijk ten aanzien

van prestatiegegevens een rangorde aan te brengen op

eenzelfde wijze als dit voor doelstellingen (en operatio-

nele doelstellingen) in een doelstellingenhiërarchie

gebeurt.
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lijke kwaliteit. Een analyse van de kwaliteit van deze onderlig-
gende gegevens is daarom van groot belang. Aspecten als
betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid, maar ook tijdig-
heid, juistheid, volledigheid en traceerbaarheid, zijn onderwerp
van de analyse. 
De bronanalyse maakt gebruik van een uitgebreide checklist.
Voor de rijksoverheid is het van belang te weten dat de checklist
onder meer is gebaseerd op de eisen uit de ‘Regeling
Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid’ van het
Ministerie van Financiën.

Auditrapport
Sluitstuk van de audit vormt het auditrapport. In dit rapport
staat een beschrijving van de constateringen uit de contextbepa-
ling en bronanalyse. De resultaten worden per prestatiegegeven
overzichtelijk in een ‘prestatiescorematrix’ opgenomen en toege-
licht (zie figuur 4). 
In het auditrapport zijn tevens aanbevelingen geformuleerd.
Deze praktische aanbevelingen zijn zodanig geformuleerd dat
geconstateerde afwijkingen, bijvoorbeeld van de wettelijke rege-
lingen, adequaat zijn op te lossen. Bovendien kan de controller
door uitvoering van de aanbevelingen de planning en control-
cyclus, en voor de publieke sector het begrotings- en verant-
woordingsproces, verder in de organisatie verankeren.

Operational audit of financial audit?
In de praktijk blijkt dat ten aanzien van het aanleveren van
gegevens voor de audit een onderscheid kan worden gemaakt
tussen de financiële en de niet-financiële (vaak beleidsmatige)

gegevens. Beide gegevenstypen zijn bij de toetsing van belang,
omdat juist het verband gelegd moet worden tussen financiële
en niet-financiële gegevens.
Met name in grote organisaties zal de vraag kunnen ontstaan of
hier sprake is van een operational audit of van een financial
audit en welke functionaris belast moet worden met de uitvoe-
ring van de audit. De operational auditor is vanuit zijn functie
aanwezig in alle gelederen van de organisatie en heeft daardoor
inzicht in de interne beheersing. De financiële auditor is sterk
gericht op financiële verantwoording en minder op scope, kwa-
liteit en tijdigheid. De financial audit is te beperkt en te zeer
gebonden aan voorschriften om goede uitspraken te kunnen
doen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het presta-
tiegegeven. Daarnaast is onze ervaring bij meerdere prestatieau-
dits die wij hebben uitgevoerd, dat prestatiegegevens vaak nog
per organisatieonderdeel, afdeling en/of project in eigen Excel-
spreadsheets worden vastgelegd. Hierbij was er onvoldoende
kwaliteitsborging en ontbrak het aan betrouwbare informatie-
voorziening. De gegevens over de prestaties voldeden niet aan
kwaliteitseisen als betrouwbaarheid, juistheid en traceerbaar-
heid. Een geïntegreerd informatiesysteem zou hiervoor een
oplossing kunnen bieden.
Een organisatie is een geheel van processen en een kunstmati-
ge scheiding tussen financieel, operationeel en ICT is niet aan
te brengen. Gelet op het bovenstaande pleiten wij ervoor de
prestatieaudit door een team uit te laten voeren waarin ope-
rational, ICT en financial audit vertegenwoordigd zijn en
waarin de concerncontroller vanuit zijn expertise een advise-
rende rol vervult.
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