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Lijst met afkortingen
AO:

Administratieve Organisatie.

Abw:

Algemene b ijstandswet.

BUF:

Besluit Uitvoering en Financiering.

BW:

Burgerlijk Wetboek

CWI:

Centrum voor werk en inkomen.

IC:

Interne Controle.

Icf:

Interne controle functionaris.

REA:

(Re)ïntegratie Arbeidsgehandicapten.

Rlw:

Regeling langdurig werkloze.

RUF:

Regeling Uitvoering en Financiering.

SUWI:

Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen.

SZW:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

UWV:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Vodu:

Verslag over de uitvoering.

WIW:

Wet Inschakeling Werkzoekenden.

WOR:

Wet op de OndernemingsRaad.
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1. Inleiding
1.1

Voorwoord
De Wiw wordt in medebewind uitgevoerd; zowel gemeente als rijk sturen, ieder vanuit
de eigen verantwoordelijkheid, op werk en inkomen. Er is dus een gezamenlijk belang
voor het gemeentebestuur en de Minister van SZW bij een strakke sturing en
verantwoording gericht op een kwalitatief hoogwaardige, rechtmatige en doeltreffende
uitvoering.
Om dit te bereiken is in 1998 het groeitraject ‘Single Audit’ ge start. Essentie van Single
Audit is dat niet de Rijksconsulent of de accountant een beeld van de gemeentelijke
situatie geeft. De gemeente creëert dit beeld zélf op een systematische en evenwichtige
wijze. Aan de gemeenteraad en de Minister van SZW wordt verantwoording afgelegd
over de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering. Na afloop van het
verantwoordingsjaar verstrekken gemeenten hiertoe een ‘Verslag over de uitvoering’
(Vodu) aan het ministerie van SZW. De accountant van de gemeente geeft een
accountantsverklaring bij de jaaropgave en het verantwoordingsverslag. Het
verantwoordingsverslag wordt gecertificeerd ter identificatie. Daarnaast wordt door de
accountant een rapport van bevindingen toegevoegd bij de verklaring om de
bijzonderheden toe te lichten (en eventueel te kwantificeren). In de ideale situatie is
geen verbetertraject meer nodig, probleemsituaties krijgen niet meer de kans om te
cumuleren én als er zich een probleem aandient kan er tijdig worden bijgestuurd. Het
risico op financiële maatregelen kan zo worden beperkt. De gemeente is ‘in control’.
Eén van de instrumenten om ‘in control’ te blijven is het inrichten van een
kwaliteitssysteem. Binnen dit systeem vervult interne controle (IC) een belangrijke
functie. Dit plan is één van de te nemen maatregelen om te komen tot een adequate IC.
Belangrijk te vermelden is dat dit plan slechts een deel van het werkveld van de afdeling
Sociale Zaken bestrijkt namelijk de uitvoering van de regeling WIW. Wat betreft de
regelingen Abw, IOAW en IOAZ is een apart werkplan in 2002 vastgesteld.
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2. Kwaliteitssysteem
2.1

Administratieve Organisatie en Interne Controle
Om als organisatie te kunnen waarborgen dat de uitvoering van de wet- en regelgeving
voldoet aan de daaraan te stellen eisen, is een geheel van elkaar ondersteunende
maatregelen nodig. Dit geheel van maatregelen wordt ook wel aangeduid als AO&IC.
De Administratieve Organisatie bestaat uit verschillende preventieve maatregelen en is
het raamwerk ter waarborging van betrouwbare informatie. De Interne Controle richt
zich erop te controle of de (bij de AO) vastgestelde preventie ve maatregelen ook
worden nageleefd. Het streven is de IC gedurende het gehele jaar plaats te laten vinden,
zodat eventuele gaten in de genomen maatregelen tijdig gedicht kunnen worden. Onder
meer de volgende elementen spelen binnen de AO een rol:
• organisatiestructuur ; hierbij gaat het o.a. om de aangebrachte controle-technische
functiescheidingen.
• procedures; dit betreft de wijze van inrichting van de werkprocessen, de
overdrachtsmomenten en ingebouwde controles in de lijn.
• beschikbaarheid ondersteunend materiaal; de mate waarin men kan beschikken over
naslagwerken (wetteksten/jurisprudentie) en interne werkinstructies.
• kwantiteit en kwaliteit van het personeel; is er voldoende formatie en zijn deze in
voldoende mate toegerust op de uit te voeren taken.
• automatisering; worden de processen in voldoende mate ondersteund, worden de
aanwezige systemen optimaal gebruikt en zijn deze voldoende betrouwbaar evenals
backup-procedures en gebruik van systeemautorisaties enz.)
• informatievoorziening; de beschikbaarheid van relevante informatie ten behoeve van
zowel uitvoering, management als verantwoording.
• documenten; de kwaliteit van de gebruikte formulieren, rapporten, beschikkingen,
checklisten enz.
• archivering; (dossiervorming/controlespoor).

2.2

Wisselwerking AO en IC
Met de IC wordt in de werkplan bedoeld de controle die achteraf, ná het besluit- en
betalingsproces, plaatsvindt. Het betreft hier de controle die ontstaan is door de
invoering van de Single Audit en waar in de Single Audit op gedoeld wordt. Dit moet
niet verward worden met de eigen controlemomenten (zoals bijvoorbeeld toetsing) die
de gemeente zelf al heeft ingebouwd. De aard en omvang van de IC wordt in
belangrijke mate bepaald door de werking van het kwaliteitssysteem. Een goede AO
beperkt immers het risico op onvolkomenheden in de diverse werkprocessen en dus kan
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met een kleiner aantal deelwaarnemingen worden volstaan. Bovendien kan wanneer
adequate controles zijn opgenomen in de bedrijfsprocessen zelf (de controles in de lijn)
de IC zich primair richten op de werking van die controles.
Bij een IC moet vooraf bepaald worden waar de risico’s in de uitvoering liggen. Deze
risico’s kunnen in kaart gebracht worden door te kijken naar bevindingen van
voorgaande IC’s, maar ook door de werkprocessen in kaart te brengen. Het is de
bedoeling dat naar aanleiding van de ontdekte risico’s de AO op onderdelen wordt
aangepast. Dat wil echter niet zeggen dat zich in een volgende periode geen andere
risico’s kunnen voordoen. Daarom moet periodiek een analyse gemaakt worden van de
onderdelen van de uitvoering waarin risico's worden gelopen. Vervolgens kan dan
worden bezien hoe dit voor de toekomst kan worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld
door aanpassing van de AO op een van de hierboven genoemde onderdelen binnen het
kwaliteitssysteem. Vervolgens zal via de IC in de praktijk worden getoetst of de
doorgevoerde wijzigingen het gewenste effect hebben gehad. Zo ontstaat er een cyclisch
proces van controle en bijsturing waarbij de risico’s op fouten steeds verder worden
teruggedrongen. De taken van IC zijn dus: controlerend, adviserend, signalerend,
rapporterend.
Schema controle-/bijsturingscyclus

4. analyse controleresulaten /

1. vaststellen / bijstellen

tekortkomingen

beleid, werkproces of IC

3. interne controle op
de naleving en werking

2.3

2. uitvoering conform wetgeving/
beleid & werkprocessen

Positie van de IC binnen de organisatie
Van belang is dat het college van B&W op de hoogte gehouden wordt van de interne
controle bevindingen, daar zij na afloop van het jaar verantwoording moet afleggen over
de uitvoering aan de Minister van SZW. De positie van de interne controleur dient
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zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn voor objectieve en betrouwbare verslaglegging
van de controlebevindingen. Voor 2002 was de interne controle m.b.t. het S&A-budget
en de Voorzieningen arbeidsgehandicapten uitbesteed aan Deloitte & Touche Sociale
Zekerheid. De interne controle m.b.t. de dienstbetrekkingen en de
werkervaringsplaatsen was uitgevoerd bij Pluswerk. De verwachting is dat de interne
controle voor 2003 ook uitbesteed zal gaan worden.
De intern controleurs vallen onder de verantwoording van de afdeling “Middelen”.
2.4

Controlemethodiek
Bij het uitvoeren van IC zijn verschillende controlemethodieken mogelijk. Welke
methodiek moet worden gekozen is afhankelijk van de effectiviteit en doelmatigheid
(tijdaspect) waarmee de methode in een bepaalde situatie kan worden toegepast. Het
maken van de keuze hangt af van:
• de aard en omvang van de organisatie;
• de risicogebieden;
• het administratieve systeem/informatiesysteem;
• het stelsel van IC.
Een combinatie van methodieken is veelal aan de orde.
Schema controlemix:
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Controle

Systeemgericht

Gegevensgericht
Toetsing werking:
AO maatregelen
IC maatregelen

ControleMix
*begroting/normen
*cijferbeoordeling
*verbandscontrole
* bestaansvaststelling
*ontstaanscontrole
*afloopcontrole
*bewijsstukken
*inlichtingen derden
*eigen waarneming

In de ideale situatie leveren waarborgen de administratieve organisatie en de interne
controle maatregelen dat de opgeleverde informatie uit de geautomatiseerde bestanden
betrouwbaar zijn. Hierdoor wordt het adequaat besturen en beheersen van de organisatie
mogelijk. Bij een effectieve administratieve organisatie kunnen de werkzaamheden
volstaan met een cijferanalyse. Dit wil zeggen dat de informatie aansluit op de
subadministratie en het uitvoeren van cijferbeoordelingen. Hierbij dient natuurlijk wel
opgemerkt te worden dat eerst vastgesteld dient te worden dat de administratieve
organisatie effectief is. De eisen die hieraan gesteld worden zijn:
•

De opzet van de administratie is zodanig dat de risico’s voortvloeiend uit risicoanalyse zijn afgedekt door administratief organisatorische maatregelen;

Door middel van deelwaarnemingen (dossieronderzoeken) is vastgesteld dat de
maatregelen zijn nageleefd. Het aantal deelwaarnemingen is afhankelijk van de
kwaliteit van de administratieve organisatie.
2.5

Dossieronderzoek
Voor het verkrijgen van gegevensgerichte zekerheid is onderzoek op dossierniveau
vereist. De omvang hiervan vindt doorgaans plaats op basis van risico-inschatting.
Hierin onderscheid men de volgende soorten risico’s:
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• Inherent risico; de kans dat zich fouten voordoen afgezien van IC. Deze is bij
Sociale Zaken per definitie hoog omdat er geen verband is tussen de uitgaven en
de tegenpresentaties.
• Interne controle risico; de kans dat fouten in processen niet (tijdig) worden
ontdekt. Hierbij spelen zaken als mate van functiescheiding, toegepaste
lijncontroles enz.
• Ontdekkingsrisico; de kans dat bij gegevensgericht onderzoek (bijv. tijdens IC)
fouten niet worden ontdekt. Hierbij gaat het om zaken als de de betrouwbaarheid
van de aan de IC-er ter beschikking staande informatie alsmede de omvang van
zijn steekproef.
Bij een risico-analyse dient men na te gaan in hoeverre de bestaande AO de aanwezige
risico’s afdekt. Daar waar risico’s onvoldoende worden afgedekt is aanvullende
(interne) controle noodzakelijk.
Indien achteraf blijkt dat er bij een bepaald proces sprake is van meer tekortkomingen
dan vooraf was ingeschat kan het zijn dat de omvang van de deelwaarnemingen niet
voldoende is geweest. In die gevallen wordt aanbevolen contact op te nemen met de
accountant.
2.6

Controle-instrumenten
Voor het gegevensgerichte deel van de IC wordt m.b.t. Scholing & Activering en
Voorzieningen arbeidsgehandicapten gebruik gemaakt van het dbase programma
Kwaliteitscontroleplus, module WIW (KC+) van Deloitte & Touche. In dit programma
worden de controlebevind ingen op dossierniveau vastgelegd met behulp van digitale
checklisten. Het programma geeft verder de mogelijkheid om van de resultaten
overzichten te printen die dienen als bijlage bij een IC-rapportage. Dit betreft zowel
overzichten van álle foutscores en/of opmerkingen op detailniveau (mét toelichting) als
overzichten met een analyse per kwaliteitseis (verantwoordingselement). De analyse per
kwaliteitseis levert het cijfermatige materiaal voor het later op te stellen Vodu. Het
betreft hier voor de goede orde dus voornamelijk een programma voor de controles op
de rechtmatigheid van de uitvoering, maar ook voor het vaststellen van de
betrouwbaarheid van de opgeleverde informatie.
De dienstbetrekkingen en werkervaringsplaatsen worden gecontroleerd bij Pluswerk
middels digitale checklisten, die de relevante kwaliteitseisen bestrijken.
Overige beschikbare (ondersteunende) instrumenten zijn:
- overzichten van de administratieve vastlegging gemeente en uitvoeringsinstellingen;
-de nominatieve opgaven;
-overzichten van uitvoeringsinstanties Scholing en activering.
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3. Werkplan Interne Controle WIW
3.1

Omvang van de controle
Over het jaar 2002 was bij onze gemeente met betrekking tot de WIW sprake van 17
Werkervaringsplaatsen, 80 Dienstbetrekkingen, 303 cliënten die ten laste komen van het
Scholings- & Activeringsbudget en 1 REA traject. Over het verantwoordingsjaar 2002
zijn 79 dossiers bij de IC betrokken. Hiervan hadden er 22 betrekking op dienstbetrekkingen, 5 op werkervaringsplaatsen, 55 op scholing & activering en 1 op voorzieningen
arbeidsgeha ndicapten. De omvang van de steekproef is bepaald aan de hand van het
ERS- model van Deloitte en in overleg met de huisaccountant van de gemeente.
Blijkt in de loop van het jaar 2003 dat het aantal cliënten dat onder de WIW valt aanzienlijk af- of toeneemt dan zal in overleg met het hoofd Middelen en de huisaccountant
bekeken worden wat voor een gevolgen dit voor de omvang van de steekproef voor de
interne controle in het vergoedingsjaar 2003 heeft.

3.2

Onderwerpen van controle
Ten aanzien van de te controleren onderwerpen is aansluiting gezocht bij de te verantwoorden onderdelen in het Vodu WIW. Deze is opgebouwd uit de volgende elementen:
A. (gemeentelijk) beleid;
B. uitvoering, tekortkomingen en verbeteringen;
C. bestuurlijke informatie (kwantitatieve gegevens, kengetallen).
De verantwoording wordt afgelegd op inhoudelijke onderdelen. De onderdelen worden
verantwoord op basis van de voorgeschreven verantwoordingselementen. In het Vodu
zijn door het ministerie van SZW de volgende zes inhoudelijke onderdelen
gedefinieerd:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

algemeen;
dienstbetrekking;
werkervaringsplaats;
sociale activering, kinderopvang, scholing en andere stimuleringsactiviteiten;
voorzieningen voor arbeidsgehandicapten;
kostenopgave.

De AO wordt als integraal onderdeel bij de IC betrokken.
Verantwoordingselement A is verplicht voor onderdeel 1, 3 en 4.
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3.3

Toelichting op de controle per product

3.3.1 Beleid integraal (onderdeel A Vodu WIW)
Onderwerpen/aspecten van verantwoording zijn:
Algemeen (facultatief)
1)
2)
3)
4)
5)

Uitbesteding van de uitvoering;
Waarborging van de verantwoordelijkheid van de gemeente;
Samenwerking met CWI, UWV en SVB;
Cliëntenbeleid;
Sluitende aanpak jongeren en nieuwe instroom.

Dienstbetrekkingen
Het beleid ten aanzien van dienstbetrekkingen vormt geen verantwoordingsinformatie.
Werkervaringsplaatsen
1) Inschakeling van derden bij de bemiddeling.
2) Aanbestedingsprocedures:
• objectief, transparant en toetsbaar;
• vergelijking op basis van vooraf vastgestelde criteria;
• vergelijking op basis van gelijksoortige kosten.
3) Aanbestedingsbeleid.
Sociale activering, kinderopvang, scholing en andere stimuleringsactiviteiten
1) Inschakeling van derden bij de bemiddeling.
2) Aanbestedingsprocedures:
• objectief, transparant en toetsbaar;
• vergelijking op basis van vooraf vastgestelde criteria;
• vergelijking op basis van gelijksoortige kosten.
3) Aanbestedingsbeleid.
Voorzieningen voor arbeidsgehandicapten
Het beleid ten aanzien va n voorzieningen voor arbeidsgehandicapten vormt geen
verantwoordingsinformatie.
Doel van het onderzoek: Toetsen van de verplichte beleidsonderdelen uit het Vodu, te
weten beleid m.b.t. werkervaringsplaatsen en scholing en activering, aan de gestelde
criteria. .
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Relevante bronnen: Zie bijlage.
Aanknopingspunten: Aanwezig vastgesteld aanbestedingsbeleid.
Risicoanalyse AO:
• sterk: Verplichte beleid is toereikend..
• zwak: niet van toepassing.
Methodiek: Inventariseren en bestuderen beleidsstukken, gegeve nsgericht.
Instrument: KC+.
Planning controle: eenmaal per jaar.

3.3.2 Uitvoering, tekortkomingen en verbeteringen (onderdeel B Vodu WIW)
3.3.2.1 Algemeen
Onderwerpen/aspecten van verantwoording zijn:
a) AO/IC :
• opzet administratieve organisatie;
• opzet systeem van interne controle;
• werking interne controle;
• inrichting van de administratie.
b) Sluitende aanpak jongeren.
Doel van het onderzoek: Toetsen van effectieve opzet, bestaan en werking van de
Administratieve Organisatie en IC van de gemeente en de uitvoeringsorganisatie(s).
Relevante bronnen: Zie bijlage.
Aanknopingspunten:
-formulieren;
-rapportage/beschikkingen;
-toetsingsproces;
-besluitvormingsproces;
-opzet en werking van IC
Toetsingskader:
Controle en rapportageprotocol.
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Risicoanalyse AO:
• sterk: vastlegging op basis van persoonsgebonden kostensoorten, gespecificeerd
cumulatief en nominatief overzicht .
• zwak: ontbreken werkprocessen WIW intern en naar externe uitvoerders. Ontbreken
algemeen persoonsdossier van alle documenten scholing en activering. Sluitende
aanpak: ontbreken CWI-overzicht van jongeren behorende tot de gemeentelijke
doelgroep.
Methodiek: gegevensgericht en systeemchecks.
Instrument: KC+.
Planning controle: eenmaal per jaar.

3.3.2.2 Dienstbetrekkingen
Onderwerpen/aspecten van verantwoording zijn:
a) Doelgroepbepaling;
b) Arbeidsovereenkomst;
c) Detacheringsovereenkomst;
d) Sluitende aanpak jongeren;
e) Duur eerste dienstbetrekkingen 23 jaar en ouder;
f) Hoogte van het loon;
g) Afwijkingen van de arbeidsduur;
h) Aantal arbeidsuren gerelateerd aan deelname aan scholing;
i) Tegengaan verdringing en concurrentieverstoring:
• verhouding tussen WIW- en reguliere werknemers bij inlener;
• geen ontslagen o.g.v. bedrijfseconomische omstandigheden;
• overeenstemming met OR/personeelsvertegenwoordiging.
j) Ontslag bij weigering passende arbeid/traject;
k) Leegloop;
l) Declaratie van het basisbedrag;
m) Declaratie van het normbedrag.
Doel van het onderzoek: Vaststellen dat de uitvoering van de WIW-dienstbetrekkingen
in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wettelijke criteria.
Relevante bronnen: Zie bijlage.
Massa: 119 (2002)
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Aanknopingspunten: vergelijk de onderwerpen/aspecten van verantwoording.
Risicoanalyse AO:
• sterk: administratieve vastlegging door uitvoeringsorganisatie en gemeente; per
kwartaal overzichten van de organisaties ten behoeve van de declaratie; eigen
excellbestand voortgangsbewaking en t.b.v. managementinformatie.
• zwak: niet van toepassing.
Methodiek: gegevensgericht en systeemchecks.
Instrument: digitale checklisten bij Pluswerk
Omvang deelwaarneming: 22 (2002) waarnemingen op jaarbasis, waarvan 80%
instroom/uitstroom en 20% zittend bestand. Daarnaast dient er gelijkmatig over de
verschillende categorieën op de declaraties (jongeren <23 jaar, 1-2 jaar werkloos, 2-3
jaar, >3jaar werkloos en minder dan 32 uur aan het werk, >3jr werkloos en meer dan 32
uur aan het werk) gespreid te worden.
De deelwaarneming is bepaald aan de hand van het ERS- model van Deloitte en in
overleg met de huisaccountant.
Planning controle: Voor 2002 is de IC in 2003 uitgevoerd. Voor het vergoedingsjaar
2003 zal deze in mei / juni 2004 uitgevoerd worden.
3.3.2.3 Werkervaringsplaatsen
Onderwerpen/aspecten van verantwoording zijn:
a) Doelgroepbepaling.
b) Arbeidsovereenkomst.
• aanwezigheid;
• minimale duur.
c) Daadwerkelijk verrichten van arbeid.
d) Gelijktijdig ontvangen van andere subsidies.
e) Minimale arbeidsduur.
f) Declaratie van het basisbedrag.
g) Bemiddeling door opdrachtnemer via aanbestedingsprocedure.
Doel van het onderzoek: Vaststellen dat de uitvoering van de Werkervaringsplaatsen in
overeenstemming is met de van toepassing zijnde wettelijke criteria.
Relevante bronnen: Zie bijlage.
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Massa: 17 (2002)
Aanknopingspunten: vergelijk de onderwerpen/aspecten van verantwoording.
-Gemeentelijk WIW beleid, doelgroepbepaling, aanbestedingsprocedure.
-Persoonsdossiers.
-Overzicht declaraties basisbedragen
Risicoanalyse AO:
• sterk: Het gemeentelijk (aanbestedings) beleid is vastgesteld, een verordening
loonkostensubsidies is vastgesteld. Kwartaaloverzichten en eigen persoonsdossiers.
• zwak: n.v.t.
Methodiek: gegevensgericht en systeemchecks.
Instrument: digitale checklisten bij Pluswerk.
Omvang deelwaarneming: 5 (2002) waarnemingen op jaarbasis, waarbij gezorgd moet
worden voor voldoende spreiding: instromers, uitstromers en zittend bestand conform
het hierboven geschrevene bij de dienstbetrekkingen.
De deelwaarneming is bepaald aan de hand van het ERS- model van Deloitte en in
overleg met de huisaccountant.
Planning controle: Voor 2002 is de IC in 2003 uitgevoerd. Voor het vergoedingsjaar
2003 zal deze in mei / juni 2004 uitgevoerd worden.
3.3.2.4 Scholing en activering
Onderwerpen/aspecten van verantwoording zijn:
a) Doelgroepbepaling.
b) Specificeren van de financiële middelen per persoon.
c) Uitgaven zijn gedaan in het kader van de WIW.
d) Gemeentelijke subsidieverordening.
e) Kinderopvang t.b.v. alleenstaande ouders.
f) Uitbesteding:
• Uitvoering door opdrachtnemer via aanbestedingsprocedure;
• Waarborging van de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Doel van het onderzoek: Vaststellen dat de uitgaven in het kader van het Scolings-en
active ringsbudget in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wettelijke
criteria.
.
Relevante bronnen: Zie bijlage.
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Massa: 440 (2002)
Aanknopingspunten:
-Gemeentelijk WIW beleid.
-Subsidieverordening
-Inkoopbeleid
-Query betalingen
-Persoonsdossiers.
Risicoanalyse AO:
• sterk: verplichte beleid aanwezig, Verordening Scholing en activering vastgesteld,
periodieke voortgangsrapportage, eigen voortgangssysteem, gemeentelijke
dossiervorming
• zwak: Ontbreken algemeen persoonsdossier van alle documenten scholing en
activering.
Methodiek: gegevensgericht en systeemchecks.
Instrument: KC+
Omvang deelwaarneming: 55dossiers op jaarbasis, waarbij voldoende spreiding op
premies, trajecten, kinderopvang, onkostenvergoeding, instroom Nug/Anw in acht moet
worden genomen.
De deelwaarneming is bepaald aan de hand van het ERS- model van Deloitte en in
overleg met de huisaccountant.
Planning controle: Voor 2002 is de IC in 2003 uitgevoerd. Voor het vergoedingsjaar
2003 zal deze in mei / juni 2004 uitgevoerd worden.
3.3.2.5 Voorzieningen voor arbeidsgehandicapten
Onderwerpen/aspecten van verantwoording zijn:
a) Gemeentelijke verordening werknemersvoorziening;
b) Verstrekken subsidie overeenkomstig subsidieverordening;
c) Doelgroepbepaling;
d) Aanvraagtermijn;
e) Duur arbeidsovereenkomst;
f) Hoogte toekenning plaatsingsbudget;
g) Toekennen pakket op maat.
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Doel van het onderzoek: Vaststellen dat de uitvoering van de Voorzieningen voor
arbeidsgehandicapten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wettelijke
criteria.
Relevante bronnen: Zie bijlage.
Massa: 1 (2002)
Aanknopingspunten:
-Gemeentelijke verordening werknemersvoorzieningen
-Subsidieverordening
Risicoanalyse AO:
• sterk: verplichte beleid aanwezig, Gemeentelijke verordening
werknemersvoorzieningen en subsidieverordening vastgesteld, periodieke
voortgangsrapportage, eigen voortgangssysteem, gemeentelijke dossiervorming
• zwak: Ontbreken algemeen persoonsdossier van alle documenten scholing en
activering.
Methodiek: gegevensgericht en systeemchecks.
Instrument: KC+
Omvang deelwaarneming: 1 dossier op jaarbasis (plaatsingbudget).
De deelwaarneming is bepaald aan de hand van het ERS- model van Deloitte en in
overleg met de huisaccountant.
Planning controle: Voor 2002 is de IC in 2003 uitgevoerd. Voor het vergoedingsjaar
2003 zal deze in mei / juni 2004 uitgevoerd worden.
3.3.3 Kwantitatieve gegevens en kengetallen integraal (onderdeel C Vodu WIW)
Werkervaringsplaatsen (gedeeltelijk facultatief)
Aantal bemiddelingen gerealiseerd per type opdrachtnemer (verplicht).
Scholing en activering (gedeeltelijk facultatief)
a) Aantal trajecten per type opdrachtnemer (verplicht);
b) Overzicht van afzonderlijke opdrachtnemers (verplicht).
Doel van het onderzoek: In het kader van IC wordt gekeken of deze gegevens
voorhanden zijn. Zo ja, dan kan vanuit het dossieronderzoek nog worden nagegaan of
deze informatie juist/volledig is. Zo nee, dan dient een signaal te worden afgegeven.
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Relevante bronnen: Zie toelichtingen bij het Model Vodu WIW.
Aanknopingspunten:
lijstwerk m.b.t.
Wep: aantal bemiddelingen gerealiseerd per type opdrachtnemer;
S&A: Aantal trajecten per type opdrachtnemer;
S&A: Overzicht van afzonderlijke opdrachtnemers
Risicoanalyse AO:
• sterk: (administratieve) Overzichten van uitvoeringsinstanties, eigen
voortgangsadministratie. Voortgangsrapportage per S&A-traject.
• zwak: niet van toepassing.
Methodiek: systeemchecks, zonodig gegevensgericht.
Instrument: raadplegen administratie
Planning controle: Voor 2002 is de IC in 2003 uitgevoerd. Voor het vergoedingsjaar
2003 wordt aanbevolen deze eerder uit te voeren om zo nog tijdig te kunnen bijsturen.
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4. Rapporteren uitkomsten IC
4.1

Inhoud van de rapportage
Van de periodieke controles dient verslag te worden gedaan aan het management zodat
deze tijdig op hoogte is van de kwaliteit van de uitvoering en eventueel tijdig kan
bijsturen. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat de controles ook tijdig uitgevoerd
worden. De rapportage (inclusief eventuele bijlagen) moet inzage geven in:
• de omvang en aard van de uitgevoerde controles;
• de geconstateerde onvolkomenheden op detailniveau (naam, proces,
kwaliteitseis, financieel/niet-financieel, herstelbaar/niet-herstelbaar);
• een kwantificering per kwaliteitseis/product van het Vodu (waar loopt men
financieel risico?);
• een nadere analyse van de tekortkomingen (oorzaken, incidenteel/structureel,
intern/extern verantwoordingsaspect);
• conclusies en aanbevelingen (herstellen ja/nee, aanpassing AO noodzakelijk
ja/nee en zo ja hoe);
• de voortgang ten aanzien van eerdere verbeteringsvoorstellen (opgepakt
ja/nee, doorgevoerd ja/nee, resultaten bereikt ja/nee).
Het is aan te raden om de indeling van de rapportage zoveel mogelijk aan te laten
sluiten bij de opzet van het Vodu zodat een eindverantwoording over het gehele jaar
gemakkelijker kan worden opgesteld.
Eventuele hersteltacties worden door de teamleiders bij de diverse betrokken
medewerkers uitgezet. Zij koppelen hun herstelwerkzaamheden terug naar de
teamleiders en de teamleiders op hun beurt naar de IC-functionaris.

4.2

Rapportagefrequentie
Aangeraden wordt om nog in 2003 met de interne controle aan te vangen. Dit om het
management en bestuur op de hoogte te houden van de kwaliteit van de uitvoering.
Daarnaast kan wanneer knelpunten (dreigen te) ontstaan, nog in het vergoedingsjaar
actie worden ondernomen.

4.3

Afstemming/verstrekking bevindingen
De (concept)bevindingen op dossierniveau zullen worden voorgelegd aan het
afdelingshoofd Sociale Zaken en betreffende teamleider(s). Na afstemming van de
bevindingen wordt het definitieve rapport opgesteld. De bevindingen van de IC zullen
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door het afdelingshoofd teruggekoppeld worden naar het Managementteam. Daarnaast
worden de IC rapporten voorgelegd aan B&W die ze formeel vaststellen.
4.4

Archivering
De IC is zelf ook onderdeel van controle. Achteraf dient de accountant immers vast te
stellen of de informatie die in het Vodu is opgenomen een getrouw beeld geeft van de
werkelijkheid. Deze informatie in het Vodu is voor een belangrijk deel afkomstig uit de
IC. Om de accountantscontrole goed te laten verlopen is het van belang dat een (IC)
dossier/archief wordt aangelegd waarin de volgende zaken gearchiveerd dienen te
worden:
• het IC-plan van het betreffende onderzoeksjaar;
• de gebruikte documenten/lijsten voor het uitzetten van de steekproeven voor
het gegevensgerichte onderzoek evenals voor de sys teemcontroles;
• de overzichten met de vastgelegde onderzoeksresultaten; checklisten,
spreadsheets enz.;
• de periodieke IC-rapportages, aangevuld met de schriftelijke
terugkoppelingen, bespreekverslagen van conceptbevindingen en/of andere
relevante informatie, bijvoorbeeld B&W voorstellen of verslagen van
werkoverleggen.
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5. Overige
5.1

Slotopmerkingen
Zoals in de inleiding al is aangegeven zal de komende jaren Single Audit verder worden
ontwikkeld. Daarnaast zijn wijzigingen in wet en regelgeving (Wet Werk en Bijstand)
én eventuele interne (organisatorische) wijzigingen relevant voor de opzet van de
interne controle en daarmee voor de inhoud van dit werkplan. Het jaarlijks actualiseren
van dit plan is daarom van groot belang. Het IC-plan zal voorafgaande het nieuwe
controlejaar moeten worden afgestemd met de accountant op: aard, omvang en
methodiek van de uit te voeren controles. Nadat deze afstemming heeft plaatsgevonden
zal het plan aan B&W worden aangeboden voor de formele vaststelling.
De exacte impact van de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB, beoogde startdatum 11-2004) voor de controlling in het algemeen en de daaruit te genereren specifieke
controle-objecten voor Werk en Inkomen, is nog niet duidelijk. Het is evident dat de
nieuwe wet een allesbepalende invloed heeft op het IC-plan 2004 en daarna. Het is ook
een moment om de nu apart voorliggende IC-plannen ABW en WIW, in elkaar te
schuiven tot één plan IC Werk en Bijstand. Zodra de impact van de WWB op de
controlling exact bekend is en dit leidt tot (substantiële) wijzigingen voor 2004, zal voor
2004 een nieuw plan opgesteld dienen te worden.

5.2

Vaststelling IC-plan
Dit plan is van toepassing voor de controleperiode 1-1-2003 t/m 31-12- 2003. Voor
gezien en akkoord,
B&W van de gemeente Zeist

Accountant: Ernst & Young

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Datum:
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BIJLAGE I
Schema omvang dossiercontroles WIW*
aantal ?
proces/product ?
1. dienstbetrekkingen**
2. werkervaringsplaatsen
3. scholing, activering en andere stimuleringsactiviteiten
4. voorzieningen voor arbeidsgehandicapten

omvang IC WIW in de controleperiode

22
5
55
1

* De aantallen betreffen 2002. Bij grote wijzigingen van de massa dient in overleg met de accountant een nieuwe
omvang te worden vastgesteld.

**De omvang van het dossieronderzoek van de dienstbetrekkingen kan onderverdeeld worden in jongeren en
personen ouder dan 23 jaar. Ook kan een onderverdeling gemaakt worden in instroom, uitstroom en zittend bestand.
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BIJLAGE II
Relevante bronnen per product WIW
Beleid algemeen:
WIW
art. 2 lid 6
art. 5 lid 2
art. 7 lid 1
art. 8 lid 1, 2 en 4
art. 20 lid 1
Wet SUWI
art. 8 lid 1
Besluit SUWI
art. 4.1 lid 1
Overig
Agenda voor de Toekomst (sluitende aanpak, cliëntenbeleid)
art. 118 Abw (cliëntenparticipatie)
art. 1 lid 3 WOR (medezeggenschap)
titel 7.10 BW (medezeggenschap bij uitlener en inlener)
Beleidsplannen
Subsidieverordening(en)
Aanwijzingsbesluiten/overeenkomsten met uitvoeringsorganisaties
Uitvoering algemeen:
WIW
art. 9
art. 15 lid 2
art. 19
BUF WIW
art. 8
art. 14 lid 4
art. 18 lid 4
Overige/kengetallen algemeen:
Monitor Scholing en Activering
WIW-statistiek
cliëntvolgsysteem
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Uitvoering dienstbetrekking:
WIW
art. 2 lid 7
art. 4
art. 6 lid 1
art. 9 lid 2 – 4
art. 11
art. 12 en 13
art. 15
art. 18 lid 2 sub a, b en c
BUF WIW
art. 2
art. 4 lid 1
art. 6
art. 9
art. 12
art. 17 lid 3, 4 en 5
RUF WIW
art. 2
art. 3
art. 5
Rlw
art. 2
art. 3
art. 5 - 7
Wet SUWI
art. 26 lid 3 en 5
Overig
art. 610, lid 1 BW (boek 7, arbeidsove reenkomsten)
Wet Flexibilisering en Arbeid
Overige/kengetallen dienstbetrekking:
Monitor Scholing en Activering
WIW-statistiek
cliëntvolgsysteem
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Beleid werkervaringsplaatsen:
Besluit SUWI
art. 4.1 lid 2 en 3
Overig
Aanbestedingsbeleid
Inkoopprocedures
Uitvoering werkervaringsplaatsen:
WIW
art. 12 en 13
BUF WIW
art. 7
art. 10
art. 17 lid 5
RUF WIW
art. 4
Rlw
art. 2
art. 3
Overige/kengetallen werkervaringsplaatsen:
Monitor Scholing en Activering
WIW-statistiek
cliëntvolgsysteem
Beleid scholing&activering:
Besluit SUWI
art. 4.1 lid 2 en 3
WIW
art. 3 lid 2

Overig
Aanbestedingsbeleid
Inkoopprocedures
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Uitvoering scholing&activering:
WIW
art. 1 lid 1 sub d – f, lid 2 en 3
art. 2 lid 1 – 5 en 7
art. 3
BUF WIW
art. 8
Rlw
art. 2 en 3
Overige/kengetallen scholing&activering:
Monitor Scholing en Activering
cliëntvolgsysteem
Uitvoering voorzieningen arbeidsgehandicapten:
WIW
art. 3 lid 2
art. 13a en b
BUF WIW
art. 7a en b
art. 8 b – d
Rlw
art. 2
art. 3
Overig
Wet Rea art. 2
Arbeidsgehandicaptenbesluit
Overige/kengetallen voorzieningen arbeidsgehandicapten:
Monitor Scholing en Activering
WIW-statistiek
cliëntvolgsysteem

