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LEESWIJZER VAN AUDITRAPPORTEN 

 
Audit Vlaanderen is een partner voor de lokale besturen. 

 

Een audit is een onafhankelijke, objectieve, systematische evaluatie (van het 

systeem van organisatiebeheersing), waarover gerapporteerd wordt. 

 

Een audit is een momentopname. 

In een auditrapport zijn de positieve en verbeterpunten weergegeven die op het moment dat de audit 

plaatsvond zijn vastgesteld. Een audit geeft meestal geen informatie over de evolutie van de 

organisatie. 

 

Een audit is een middel om de organisatie te ondersteunen in het verbeteren van 

haar werking. 

Na een audit gaat de organisatie aan de slag met de aanbevelingen. De rapporten over de opvolging 

van de aanbevelingen geven weer hoe de organisatie met aanbevelingen uit audits aan de slag is 

gegaan. Om al deze redenen is het dan ook niet opportuun om zomaar auditrapporten als 

benchmarkgegevens te hanteren. Elke organisatie is immers uniek en permanent in beweging. 

 

Individuele passages mogen niet worden gelezen los van de context uit het rapport. 

Bij een audit is de context essentieel. Het is niet correct om individuele passages uit een rapport onder 

de aandacht te brengen, los van de context van het rapport. Dit kan immers zorgen voor verkeerde 

interpretaties. Een auditrapport dient in zijn volledigheid te worden gelezen. 

 

Persoonsgegevens of veiligheidsinformatie worden, conform de wetgeving, niet 

vermeld. 

 

Een audit doet geen uitspraken over het functioneren van individuele medewerkers, 

maar over de werking van de organisatie. 

Een audit focust op het systeem van organisatiebeheersing. De verbetering van de werking van de 

organisatie staat centraal. Het functioneren van individuele medewerkers is nooit de focus van een 

reguliere audit. 

 

Een audit doet geen uitspraken over beleidskeuzes. 

Het is de verantwoordelijkheid van het politieke niveau om inhoudelijke beleidskeuzes te maken en 

hierover verantwoording af te leggen. Een audit evalueert de efficiënte, effectieve, kwaliteitsvolle en 

integere aanpak van de processen die dat beleid tot stand brengen of uitvoeren. 

 

Een audit helpt een organisatie om risico’s in kaart te brengen en te beheersen. 

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitbouw van een degelijke organisatiebeheersing 

maar eraan werken is een taak van alle medewerkers. Een audit evalueert de beheersing van risico’s 

en benoemt gemiste opportuniteiten of potentiële knelpunten. Organisaties die zich bewust zijn van 

hun risico’s kunnen gerichte stappen ondernemen om deze te beheersen. 
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1 SITUERING THEMA-AUDIT INTERNE MONITORING MET 
FINANCIËLE IMPACT 

Audit Vlaanderen voert sedert 2014 audits uit bij de Vlaamse lokale besturen. Doorheen de jaren bleek 
in diverse audits dat er heel wat risico’s verbonden zijn aan financiële processen. Vanuit deze overweging 
werkte Audit Vlaanderen in samenwerking met Vlofin en VVSG een risicoanalyse m.b.t. financiële 
processen uit. Het auditcomité van de lokale besturen keurde deze risicoanalyse goed op 4 april 2019 als 
basis voor de planning van thema-audits over financiële processen. Bij het uitvoeren van audits van 
hoog geprioriteerde risicovolle financiële processen alsook bij de uitvoering van andere thema-audits en 
organisatieaudits bleek dat risico’s omtrent monitoring vaak onvoldoende beheerst werden, zeker op 
het vlak van interne monitoring. Daarom werd beslist om een thema-audit interne monitoring met 
financiële impact op te starten. 
 
In deze thema-audit beoordeelde Audit Vlaanderen ook enkele elementen van de ruimere 
organisatiebeheersing. De rapportering van de bevindingen over die elementen vindt u terug in een 
apart rapport. 
 
Met deze thema-audit wil Audit Vlaanderen helpen om de werking van het lokaal bestuur effectiever, 
efficiënter, kwaliteitsvoller en meer integer te maken door na afloop van de audit een rapport te 
bezorgen dat een overzicht biedt van sterke punten en verbeterpunten. Audit Vlaanderen voert deze 
audit in veertien lokale besturen uit. Audit Vlaanderen bundelt in een globaal rapport de vaststellingen 
bij de verschillende besturen tot globale conclusies en aanbevelingen die zinvol kunnen zijn voor alle 
lokale besturen en voor andere actoren (bijvoorbeeld de Vlaamse overheid). Dit globaal rapport zal ook 
terug te vinden zijn op www.auditvlaanderen.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.auditvlaanderen.be/
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2 AUDITDOELSTELLINGEN 

Met deze thema-audit wil Audit Vlaanderen nagaan in welke mate de organisatie bij de geselecteerde 
processen voldoende beheersmaatregelen ontwikkelt en toepast om een redelijke zekerheid te kunnen 
bieden dat: 
 
− het duidelijk is waarvoor de organisatie monitoring inzet en wat er van verwacht wordt; 
− ze beschikt over tijdige en betrouwbare informatie en data om de operationele werking op te volgen 

en gericht bij te sturen; 
− er degelijke rapporteringsinstrumenten, eventueel aangepaste tools, zijn om de financiële impact van 

operationele processen op te volgen; 
− de verantwoordelijken op de werkvloer toegang hebben tot de nodige informatie en daadwerkelijk 

gebruik maken van de mogelijkheden die de monitoringinstrumenten bieden om tijdig bij te sturen 
en in te grijpen in de operationele werking van hun cel/dienst; 

− de (financiële) risico’s en/of anomalieën tijdig kunnen worden opgemerkt zodat er effectief kan 
worden ingegrepen en bijgestuurd op de verschillende niveaus in de organisatie (bv. door 
operationele verantwoordelijken, cel-/diensthoofden, afdelingshoofden en/of het 
managementteam). 

 
Hierbij wil Audit Vlaanderen telkens de opzet van de beheersmaatregelen van een aantal 
randvoorwaarden zoals de aanpak en organisatie van interne monitoring en de monitoringcultuur en 
coherentie die de interne monitoring met financiële impact kunnen ondersteunen, meenemen in de 
beoordeling. 
 
Belangrijke risico’s die zich kunnen voordoen in het proces ‘interne monitoring met financiële impact’ 
zijn: 
 
− Voor de organisatie is het onduidelijk wat er moet gemonitord worden en wat de finaliteit van die 

monitoring is waardoor medewerkers en/of middelen weinig efficiënt worden ingezet bij de 
ontwikkeling of uitvoering van monitoring; 

− De organisatie beschikt niet of onvoldoende over geschikte, betrouwbare en tijdige gegevens (data) 
om onderbouwde beslissingen te nemen op de werkvloer; 

− De verwerking van gegevens (data) tot informatie verloopt omslachtig en/of inefficiënt waardoor 
tijd en inzicht verloren gaat bij de organisatie;  

− De informatie geraakt niet bij de juiste personen, is ontoegankelijk of moeilijk interpreteerbaar 
waardoor er weinig transparantie is over de operationele werking van de organisatie; 

− De verantwoordelijken in de organisatie gebruiken de beschikbare informatie niet of onvoldoende 
waardoor tijd of opportuniteiten verloren gaan of problemen langer onopgemerkt blijven of 
onvoldoende coherent worden aangepakt; 

− Er is zicht op problemen of op de stand van zaken, maar deze kunnen niet voldoende worden 
besproken of leiden niet tot gepaste en tijdige beslissingen of die beslissingen worden niet 
uitgevoerd (toegepast) waardoor middelen niet efficiënt worden ingezet en/of doelstellingen niet 
worden bereikt op niveau van de werkvloer; 

− Materiële financiële risico’s in operationele processen worden niet tijdig geïdentificeerd en/of 
geanalyseerd en blijven lange tijd onzichtbaar voor het management. 
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3 AUDITREIKWIJDTE 

Deze audit focust op de interne monitoring van operationele processen met financiële impact bij het 
lokaal bestuur vanaf 2021. De audit heeft tot doel na te gaan op welke manier het lokaal bestuur 
Lendelede dergelijke interne monitoring heeft opgezet voor specifieke processen en in de praktijk 
momenteel dagdagelijks toepast. 
 
Degelijke interne monitoring over het verloop van processen, over de realisatie van taken en van de 
verwachte dienstverlening is belangrijk om goed te kunnen opvolgen, vooruit te kijken en tijdig te 
kunnen bijsturen zodat de doelstellingen kunnen worden bereikt. 
 
Concreet worden een aantal onderling verschillende processen met een financiële impact bij het lokaal 
bestuur geselecteerd. Zowel processen die uitgaven met zich meebrengen als exploitatiegerichte 
processen die inkomsten genereren, komen aan bod. Belangrijke factoren bij die selectie zijn naast de te 
verwachten wisselwerking tussen diensten onder meer ook grote materialiteit of organisatie van 
dienstverlening voor een specifiek doelpubliek of inning van retributies/boetes. Zodoende krijgt het 
lokaal bestuur zicht op de mate van beheersing van risico’s bij interne monitoring met financiële impact 
van verschillende types van processen. 
 
Meer bepaald heeft deze audit betrekking op: 

− Proces Opvolging van de invulling van de personeelsformatie en de bijhorende personeelskosten; 
− Proces Monitoring van de speelpleinwerking; 
− Proces Monitoring van de maaltijden aan huis (MAH). 

 
Deze audit zal niet focussen op volgende topics: 

− Beleidsrapportering (BBC)1; 
− Extern gerichte rapportering (bijvoorbeeld op vraag van subsidiërende instanties, 

veiligheidsrapportering,…); 
− De correctheid en het getrouw beeld van rapporten en de boekhoudkundige verwerking van 

individuele dossiers; 
− De monitoring van financiële doelstellingen (autofinancieringsmarge en het beschikbaar budgettair 

resultaat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 De thema-audit monitoring meerjarenplan die Audit Vlaanderen van oktober 2020 tot en met juni 2021 uitvoerde, focuste op deze rapportering 
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Het onderstaande controleprogramma geeft een overzicht van de aspecten van monitoring die bij deze 

audit onderzocht worden.  

Het controleprogramma bestaat uit twee luiken: 

− organisatiebrede beheersmaatregelen inzake interne monitoring: 
• aanpak en organisatie: er zijn/gebeurde 

▪ organisatiebrede afspraken in verband met interne monitoring; 

▪ duidelijk toegewezen rollen en verantwoordelijkheden terzake;  

▪ een heldere doorvertaling van de aanpak naar een concrete werkwijze op het 

terrein. 

• monitoringcultuur en coherentie: de mate waarin 

▪ er intern in de organisatie gecommuniceerd wordt over de werkwijze van interne 

monitoring, de resultaten ervan en de acties;  

▪ de medewerkers gesensibiliseerd worden over het belang van interne monitoring; 

▪ de medewerkers bewust zijn van de verwevenheid van de intern gemonitorde 

processen; 

▪ de interne monitoring, met inbegrip van de signaalfunctie, gestroomlijnd is. 

 

− zeven deelstappen die doorlopen worden bij interne monitoringprocessen voor de 3 geselecteerde 
processen: 

• de keuze van de intern te monitoren parameters en de manier waarop de organisatie 

deze wil opvolgen (monitoringbehoeften); 

• de manier waarop de basisdata geregistreerd en verzameld worden en de wijze waarop 

deze data verwerkt worden tot rapporten (registratie en verzameling van basisdata en 

dataverwerking);  

• de mate waarin binnen de organisatie de informatie doorstroomt naar de 

verantwoordelijken (informatie-uitwisseling); 

• het consulteren en gebruik maken van de uitgewisselde informatie en de mate waarin er 

op basis daarvan gestuurd wordt enerzijds en er belangrijke risico’s of aandachtspunten 

hogerop in de organisatie gesignaleerd worden anderzijds.  
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4 SAMENVATTING  
Het lokaal bestuur hanteert sinds 2002 kerncijfers om de werking van de organisatie te monitoren en 
bij te sturen en dit op een transparante, gestructureerde en gelijkaardige manier. Daarbij heeft het 
lokaal bestuur Lendelede voldoende aandacht voor interne monitoring van processen met een 
financiële impact. Voor de geselecteerde processen zijn er enkel twee beperkte verbeterpunten om de 
interne monitoring verder te versterken. (cf. rubriek 9 achteraan het rapport).  
 
Op basis van de auditbevindingen in deze thema-audit komt Audit Vlaanderen tot onderstaande 
antwoorden op de geformuleerde auditdoelstellingen2: 
 
Is het duidelijk waarvoor de organisatie monitoring inzet en wat er van verwacht wordt? 
De organisatie heeft een duidelijk idee waarom ze interne monitoring inzet en wat ze ervan verwacht. 
Ze brengt maandelijks vastgelegde kerncijfers van elke dienst volgens een vaste systematiek samen in 
maandstaten. De organisatie bekijkt periodiek de kosten en opbrengsten van haar dienstverlening. Ze 
gebruikt deze informatie om hun werking bij te sturen. Doordat elke dienst hierbij betrokken is, draagt 
dit bij aan de groei van een gedeeld bewustzijn rond de inzet van interne monitoring. 
 
Beschikt de organisatie over tijdige en betrouwbare informatie en data om de operationele werking op 
te volgen en gericht bij te sturen?  
De organisatie beschikt over een set van beheersmaatregelen om data en informatie tijdig en 
betrouwbaar te registreren en te verzamelen. Voor het proces maaltijden aan huis kan de dienst verdere 
stappen zetten om de flexibiliteit die naar de aanvragen van cliënten toe is ingebouwd nog gerichter op 
te vangen bij de registratie van een aanvraag. Zo kan de verzameling van gegevens van cliënten 
efficiënter en betrouwbaarder gebeuren. 
 
Zijn er degelijke rapporteringsinstrumenten, eventueel aangepaste tools en/of systematische 
rapporteringen, om de financiële impact van operationele processen op te volgen? 
Het lokaal bestuur hanteert organisatiebrede rapporteringsinstrumenten om de (financiële) impact van 
de operationele processen op te volgen. Sinds 2002 brengt de organisatie kerncijfers samen in 
maandstaten in de vorm van een boordtabel. De organisatie analyseert daarnaast regelmatig kosten en 
opbrengsten van processen met een financiële component. Ze geeft daarmee een stevige basis aan de 
actie “meten is weten” die ze na een interne analyse in 2019 als strategische doelstelling formuleerde. 
 
Hebben de verantwoordelijken op de werkvloer toegang tot de nodige informatie en maken ze 
daadwerkelijk gebruik ervan om tijdig bij te sturen en in te grijpen in de operationele werking? 
Er is op continue basis een grote toegankelijkheid tot de relevante monitoringinstrumenten. De 
organisatie zet in op een sterke sensibilisering van haar medewerkers. Ze deelt kerncijfers en financiële 
informatie zowel digitaal, per mail, via een centrale schijf als in haar overlegorganen. Wel concentreert 
de informatie voor het proces monitoring van de speelpleinwerking zich overwegend bij één persoon en 
staan de werkwijzen maar beperkt op papier. Het lokaal bestuur is er zich van bewust dat dit momenteel 
een risico vormt naar garantie van de continue werking.  
 
Doorheen het jaar is er voldoende responsabilisering van de medewerkers van het lokaal bestuur over 
de financiële middelen gekoppeld aan de processen waaraan ze een bijdrage leveren. De organisatie 
gebruikt de informatie uit hun rapportering om beslissingen over wijzigingen binnen de aanpak van de 
geauditeerde processen te onderbouwen.  
 

 
2 Op de grijze tekening op p7 staan de auditdoelstellingen aangegeven (AD 1 tot en met AD 5).  
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Kunnen (financiële) risico’s en/of anomalieën tijdig worden opgemerkt, zodat effectief ingrijpen en 
bijsturen mogelijk is op de bovenliggende niveaus in de organisatie? 
De wijze waarop de organisatie systematisch gegevens verzamelt en gebruikt om haar werking te 
monitoren, draagt ertoe bij dat het lokaal bestuur tijdig financiële risico’s of anomalieën opmerkt.  
 
In deze thema-audit beoordeelde Audit Vlaanderen ook enkele elementen van de ruimere 
organisatiebeheersing. De bevindingen hierover staan in een afzonderlijk rapport (auditcode 2206 010-
OB). De conclusies van dit rapport bevestigen de afdoende aanpak organisatiebeheersing die blijkt uit 
het rapport organisatiebeheersing 2206 010 OB. Er blijkt een goede beheersing van de risico’s rond 
interne monitoring in de geauditeerde processen. Daarnaast is er een beheerste aanpak en organisatie 
van de interne monitoring en een gedefinieerde en organisatiebrede gedragen monitoringcultuur.  
 

4.1 OVERZICHT 

Onderstaand schema vat de beoordeling van elk onderdeel van de audit samen.  

De managementreactie die de geauditeerde heeft geformuleerd n.a.v. de auditbevindingen, vindt u terug 
in het volgende hoofdstuk. 

  

   Mark Vandersmissen, 
   Administrateur-generaal 
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Legende 
 

0 

Onbestaand 

Er bestaan geen of zeer weinig beheersmaatregelen. Het controlebewustzijn is eerder laag en er worden weinig acties 

ondernomen om te komen tot een voldoende mate van afdekking van de risico’s. 

1 

Ad-hocbasis 

Er zijn beheersmaatregelen uitgewerkt op ad-hocbasis. Het bewustzijn van de nood aan adequate beheersmaatregelen 

(organisatiebeheersing) groeit, maar deze zijn nog onvoldoende gestructureerd of gestandaardiseerd. Het systeem van 

organisatiebeheersing draait meer rond personen dan rond systemen. 

2 

Gestructureerde aanzet 

Er is een gestructureerde aanzet tot beheersing. De beheersinstrumenten zijn in ontwikkeling, maar worden nog niet 

toegepast of zijn nog onvoldoende om de belangrijkste risico’s af te dekken (‘Plan’). Om tot een structurele beheersing 

te komen, zijn nog bijkomende inspanningen vereist 

3 

Gedefinieerd 

Beheersmaatregelen zijn aanwezig. Zij zijn gestandaardiseerd, gedocumenteerd, gecommuniceerd en worden toegepast 

(‘Do’). 

4 

Beheerst systeem 

De beheersmaatregelen worden periodiek intern geëvalueerd en bijgestuurd (‘Check’ & ‘Act’). Er is een actief adequaat 

en doeltreffend systeem van organisatiebeheersing. 
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5 MANAGEMENTREACTIE  

Het lokaal bestuur Lendelede is zeer tevreden met de samenvatting van Audit Vlaanderen waarin staat 
dat we als organisatie sedert 2002 kerncijfers gebruiken om de werking van de organisatie te monitoren 
en bij te sturen op een transparante, gestructureerde en gelijkaardige manier. Dit met voldoende 
aandacht voor interne monitoring van processen met een financiële impact.  
 
Voor de 3 geselecteerde processen met een financiële impact werd door Audit Vlaanderen nagegaan in 
welke mate er voldoende beheersmaatregelen ontwikkeld en toegepast werden zodat er met een 
redelijke zekerheid kan gezegd worden dat: 

• het duidelijk is waarvoor we als organisatie monitoring inzetten en wat er van verwacht wordt; 

• we als organisatie beschikken over tijdige en betrouwbare informatie en data om de operationele 
werking op te volgen en gericht bij te sturen; 

• er degelijke rapporteringsinstrumenten, eventueel aangepaste tools en/of systematische 
rapporteringen zijn om de financiële impact van operationele processen op te volgen; 

• de verantwoordelijken op de werkvloer toegang hebben tot de nodige informatie en er 
daadwerkelijk gebruik van maken om tijdig bij te sturen en in te grijpen in de operationele 
werking; 

• de (financiële) risico’s en/of anomalieën tijdig kunnen worden opgemerkt zodat er effectief kan 
worden ingegrepen en bijgestuurd op de verschillende niveaus in de organisatie. 

 
Op al deze vragen kon Audit Vlaanderen positief antwoorden. Er zijn enkel twee beperkte verbeterpunten 
om de interne monitoring verder te versterken.  We kunnen ons als managementteam dan ook 
terugvinden in deze auditbevindingen. Het auditrapport geeft volgens ons een correcte weergave van 
de geauditeerde materie.  
 
Doorheen de tijd werden door het bestuur en het managementteam verschillende inspanningen van de 
personeelsleden gevraagd om de kerncijfers van hun dienst bij te houden in maandstaten/ 
boordtabellen. We zijn dan ook verheugd te vernemen dat deze inspanningen lonen. Audit Vlaanderen 
beoordeelt onze aanpak en organisatie van interne monitoring als een organisatiebreed beheerst 
systeem. Er zijn organisatiebrede afspraken in verband met interne monitoring, duidelijk toegewezen 
rollen en verantwoordelijkheden terzake en een heldere doorvertaling van de aanpak naar een concrete 
werkwijze op het terrein.  
 
Door blijvend in te zetten op interne communicatie over de werkwijze en de resultaten van interne 
monitoring, sensibilisatie en responsabilisering van de medewerkers, … hebben we naar onze mening 
inderdaad de monitoringcultuur op een coherente manier in onze organisatie ingebed. Het 
managementteam kan aan deze conclusies van Audit Vlaanderen  dan ook weinig toevoegen.  
 
Bij de 3 geselecteerde operationele processen met een financiële impact, werd de aanwezigheid van 
interne monitoring positief ingeschat. Om dit te bepalen werden telkens 7 deelstappen doorlopen van 
het bepalen van de monitoringbehoeften tot het signaleren van de risico’s hogerop. Dit blijkt duidelijk 
uit de conclusies hieronder weergegeven. 
 
Inzake het proces van de opvolging van de invulling van de personeelsformatie en de bijhorende 
personeelskosten concludeert Audit Vlaanderen als volgt: “ Het lokaal bestuur heeft de interne 
monitoring van dit proces voldoende uitgewerkt en past deze in de praktijk toe. Voor alle deelstappen 
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inzake monitoring zijn voldoende beheersmaatregelen aanwezig.”. Het managementteam kan hieraan 
weinig toevoegen. 
 
Inzake het proces monitoring van de speelpleinwerking concludeert Audit Vlaanderen als volgt:  “De 
organisatie heeft de interne monitoring van dit proces voldoende uitgewerkt en past deze in de praktijk 
toe. Voor het gebruik van de informatie is er voor de organisatie wel nog een continuïteitsrisico gezien 
er veel kennis en ervaring bij één medewerker geconcentreerd zijn en weinig werkwijzen 
gedocumenteerd werden”.  
Het managementteam wenst hierop aan te vullen dat de organisatie zich bewust is van dit risico. Recent 
werd een nieuwe jeugdconsulente aangeworven die mee zal instaan voor het uitschrijven van de 
werkwijzen en reeds deelneemt aan het overkoepelend team overleg. De vorige verantwoordelijke voor 
de speelpleinwerking blijft bovendien nog enkele jaren in dienst waarbij we op haar ervaring kunnen 
teruggevallen mocht de nieuwe jeugdconsulente uitvallen. Het continuïteitsrisico aangehaald in het 
verbeterpunt wordt hiermee dan ook grotendeels opgevangen. 
 
Inzake het proces monitoring maaltijden aan huis concludeert Audit Vlaanderen als volgt: “ De 
organisatie heeft de interne monitoring van dit proces voldoende uitgewerkt en past deze in de praktijk 
toe. De manier van verzameling en registratie van gegevens binnen de dienst maaltijden aan huis houdt 
wel een risico op fouten bij de afhandeling van de facturen en de vorderingen in”.  
Het managementteam erkent deels dit risico. Aan de verantwoordelijke van de maaltijden werd reeds 
gevraagd een uniform formulier op te maken dat voor iedereen beschikbaar is en gebruikt dient te 
worden waardoor de cliëntinformatie steeds op dezelfde manier geregistreerd wordt. Bovendien wordt 
aan de betrokken personen gevraagd het intern proces van de maaltijden uit te schrijven en hierbij te 
bekijken of het mogelijk is de gegevens vanuit de weeklijst sneller te registreren zodat tegemoet wordt 
gekomen aan het tweede verbeterpunt.  
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6 AUDITAANPAK 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de internationale standaarden van het Institute 
of Internal Auditors (IIA). Elke vijf jaar evalueert een externe instantie of Audit Vlaanderen deze 
standaarden naleeft. 
 
Audit Vlaanderen verrichtte volgende werkzaamheden: 
 
− Op 22.02.2022 vond de openingsmeeting plaats waarbij de auditdoelstellingen en de reikwijdte 

werden besproken. 
− In de periode februari ’22 – mei ’22 voerde het auditteam interviews en documentanalyse uit om het 

proces te onderzoeken (zie hoofdstuk 7). 
− Een terugkoppeling over de belangrijkste auditbevindingen en conclusies vond plaats op 5.05.2022. 
− Het ontwerprapport werd op 28.06.2022 bezorgd aan de organisatie en met hen besproken op 

12.07.2022. 
− De managementreactie werd verkregen op 19.08.2022 en toegevoegd aan dit rapport. 
 
Het auditteam dat deze audit uitvoerde: 
 
− Genoveva Ravijts, auditor Audit Vlaanderen 
− Ellen Van Schelstraete, auditor, Deloitte 
− Elke Steen, senior auditor Audit Vlaanderen 
− Gunter Schryvers, manager-auditor, Audit Vlaanderen 
 
Het rapport wordt verstuurd naar: 

 
De bestemmelingen bij Lokaal bestuur Lendelede  
 
− Christophe Vandecasteele Algemeen Directeur  
− Bruno Vanoverbeke Voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn  
− Carine Dewaele Burgemeester 

 
De leden van het auditcomité van de lokale besturen 
 
De voorzitter van de raad wordt gevraagd om het rapport aan de andere raadsleden te bezorgen. 
 
In het kader van actieve openbaarheid van bestuur plaatst Audit Vlaanderen het auditrapport op haar 
website, drie maanden nadat het lokaal bestuur het auditrapport definitief ontving. 

https://www.auditvlaanderen.be/over-audit-vlaanderen/organisatiestructuur/het-auditcomite-van-de-lokale-besturen
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7 AUDITBEVINDINGEN 

7.1 INSCHATTING AANWEZIGHEID RANDVOORWAARDEN BIJ DE 

ORGANISATIE 

7.1.1 Aanpak en organisatie interne monitoring  

Voorwaarden voor een beheerst systeem 
 
Er is een gedeeld bewustzijn aanwezig binnen de organisatie waarom interne monitoring met financiële 
impact belangrijk is, wat het doel van deze monitoring is en wat de organisatie met de resultaten ervan 
aanvangt. Daarnaast is er ook gereflecteerd over wat er aan mensen en middelen nodig is om dit, 
rekening houdend met de wijze waarop de organisatie is gestructureerd, in de praktijk te realiseren. Een 
dergelijke oefening met actieve betrokkenheid van alle niveaus binnen de organisatie kan het draagvlak 
voor het dagdagelijks meewerken aan interne monitoring versterken.  
 
De organisatie wijst eveneens rollen en verantwoordelijkheden bij interne monitoring duidelijk en 
systematisch toe. Het is helder wie op welk niveau binnen het lokaal bestuur beslissingen neemt over 
de te hanteren werkwijze, instaat voor de uitvoering en verantwoordelijk is voor het bewaken van de 
afspraken over monitoring. Een duidelijke rolverdeling ondersteunt de opzet en uitvoering van degelijke 
interne monitoring. Daarbij is het ook van belang dat de toegangsrechten tot applicaties en/of 
rapporteringsinstrumenten transparant worden toegewezen en op een actieve manier opgevolgd (bv. 
verwijderen van de rechten van medewerkers die van functie veranderen) zodat de continuïteit van de 
werking verzekerd wordt.  
 
Waar relevant heeft het lokaal bestuur procedures, handvaten of richtlijnen opgesteld om de vastgelegde 
organisatiebrede aanpak te vertalen naar een heldere werkwijze om interne monitoring op het terrein 
te realiseren en de toepassing van die aanpak te bewaken. De organisatie gaat ook na of het resultaat 
van de aanpak beantwoordt aan de verwachtingen en stuurt desgevallend bij, zodat de interne 
monitoring de organisatie in staat stelt om onderbouwd (bij) te sturen.  
 
Beoordeling 
 
Aanpak en organisatie interne monitoring  
 
Lokaal bestuur Lendelede handelt naar haar doelstelling “meten is weten” door kerncijfers samen te 
brengen in boordtabellen met een maandstaat en haar kosten en opbrengsten regelmatig te analyseren. 
De organisatie deelt deze informatie met haar overlegorganen en gebruikt ze om wijzigingen binnen de 
aanpak van de geauditeerde processen te onderbouwen. De rollen en verantwoordelijkheden binnen 
deze werkwijze zijn helder en in lijn met de toegangsrechten binnen de gebruikte applicaties. Vaak 
opteert de organisatie ervoor om de behandeling van data te digitaliseren en de menselijke tussenkomst 
daarbij te beperken.  
 
Gemeente en OCMW (Sociaal Thuis) Lendelede kennen een lange traditie van registreren, analyseren en 
aanwenden van data om te sturen. In de interne analyse in 2019 vermeldde de organisatie bij de 
bouwsteen “strategie” dat ze verder wil inzetten op “meten is weten”, onder meer via een uniforme 
rapportering, gegevensverzameling en -analyse.  
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Het lokaal bestuur evalueert regelmatig welke personen op welk niveau interne monitoringgegevens 
trapsgewijs verzamelen en consolideren, aan welke organen er een rapportering van deze data gebeurt 
en via welke kanalen deze rapportering verloopt. Het bestuur vermijdt in haar interne monitoringopzet 
een parallelle verzameling en rapportering van gegevens. 
 
Elke dienst registreert sinds 2002 maandelijks zijn kerncijfers in een maandstaat. Deze zijn éénduidig 
van opmaak en staan beschikbaar op een centrale netwerkschijf. De verzekering van de tijdige invoer 
en consolidatie van de cijfers in de verschillende tabellen gebeurt door verantwoordelijken bij zowel het 
Sociaal Thuis als de gemeente. Opvallende afwijkingen in de maandelijkse evolutie van de data krijgen 
een toelichting op het Overkoepelend Teamoverleg (OTO), waarop alle diensten vertegenwoordigd zijn. 
Ze krijgen ook een bespreking binnen de dienst zelf of tijdens een overleg met de bevoegde schepen.  
Bij een wijziging van taken of doelstellingen past de leidinggevende de op te volgen kerncijfers in de 
tabel aan. Dat kan zowel een uitbreiding als een schrapping van indicatoren zijn.  
 
Naast de registratie in de maandstaten blijkt uit documenten en gesprekken ook dat de diensten 
betrokken bij de geauditeerde processen zelf nog data monitoren bv. de registratie van de anciënniteit 
van de begeleiders van de speelpleinwerking i.f.v. de berekening van hun vrijwilligersvergoeding. Ook 
deze gegevens krijgen waar relevant een bespreking in teamoverlegmomenten binnen of tussen de 
diensten. Er is regelmatig een teamoverleg binnen de financiële dienst waarbij ook financiële data een 
bespreking krijgen. Deze dienst volgt in nauw overleg met de betrokken diensten maandelijks de 
openstaande debiteuren op. Er zijn organisatiebrede afspraken over hoe en binnen welke termijn gelden 
te innen, oninbaar te stellen of de dienstverlening bij een cliënt stop te zetten.  
 
Uit het terreinwerk blijkt de finaliteit van de gemeten data en de wijze waarop deze leiden tot 
aanpassingen in beleids- of bestuursdoelen en processen overwegend duidelijk zijn bij de medewerkers. 
Kosten- en opbrengstenanalyses bij de opmaak en de herziening van het meerjarenplan en bij het 
opstellen van de jaarrekening, bieden de organisatie inzicht in de mate waarin de inkomsten en uitgaven 
van de processen binnen de ramingen verlopen. Die analyses vormen een basis voor de organisatie om 
al dan niet bij te sturen.  
 
In de geauditeerde processen kiest de organisatie vaak voor digitalisering, het koppelen van 
softwaresystemen en een beperkte manuele tussenkomst bij de verwerking van de data. Het lokaal 
bestuur waakt er ook over dat toegangsrechten van de medewerkers in de softwaresystemen 
overeenstemmen met hun bevoegdheden.  
 

7.1.2 Monitoringcultuur en coherentie 

Voorwaarden voor een beheerst systeem 
 
De organisatie heeft een monitoringcultuur ingebed in haar werking en communiceert over wat, hoe en 
waarom er wordt gemonitord. Op alle niveaus binnen de organisatie wordt gesensibiliseerd over en is 
men zich bewust van het belang van hun bijdrage aan de intern gemonitorde processen met financiële 
impact. Ook is er inzicht in de verwevenheid en zicht op deze processen. Acties in één afdeling/dienst/cel 
hebben immers vaak impact op andere processen elders binnen de organisatie. Door eveneens de 
resultaten van de monitoring en de acties die eruit volgen te delen kunnen medewerkers mee(r) 
betrokken worden bij de interne werking en kan de gedragenheid van monitoring-initiatieven sneller 
groeien. Het combineren van monitoring vanuit verschillende invalshoeken tot een 'helikopterzicht' op 
managementniveau en het gericht escaleren van monitoringresultaten op de werkvloer die onverwachts 
zijn of vooraf bepaalde drempels behalen, ondersteunt een gerichte aansturing van de organisatie. 
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Beoordeling 
 
Monitoringcultuur en coherentie 
 
Interne communicatie over de aanpak en de resultaten van interne monitoring is organisatiebreed 
ingebed in de dagelijkse werking. Er is op continue basis een hoge toegankelijkheid tot de relevante 
monitoringinstrumenten, alsook sensibilisering van de medewerkers. Op periodieke momenten doorheen 
het jaar is er responsabilisering van medewerkers over de financiële middelen gekoppeld aan het proces 
waar ze een bijdrage aan leveren. Door de organisatiebrede aandacht voor monitoring slaagt de 
organisatie er in om een stabiele monitoringcultuur uit te bouwen.  
 
Lokaal bestuur Lendelede communiceert intern voldoende over hun interne monitoring en de resultaten 
die hieruit voortvloeien. Er zijn vaste momenten bepaald waarop deze monitoring en de communicatie 
erover plaatsvindt. Maandelijks is er een Overkoepelend Team Overleg (OTO), waar minstens één 
medewerker van elke dienst aanwezig is, waarop de boordtabellen aan bod komen en de medewerkers 
de belangrijkste cijfers en veranderingen kunnen toelichten. Na het overleg ontvangen alle medewerkers 
en het college het vergaderverslag met de toelichtingen via mail. Zo hebben de medewerkers ook zicht 
op evoluties binnen de andere diensten.  
 
De organisatie slaagt er in medewerkers te sensibiliseren en te responsabiliseren over het belang van de 
punctuele maandelijkse aanvulling van de boordtabellen en het toelichten van evoluties in de 
cijfergegevens op het OTO. De boordtabellen zijn helder, leesbaar en bevatten voldoende toelichting om 
de cijfers éénduidig te interpreteren. Zo bevat ze bv. de legende, de definiëring van de inhoud van een 
cel, cumulaties of maandcijfers. Wel focust de invulling van de boordtabellen op de operationele werking 
van de diensten en in mindere mate op de financiële risico’s. De opvolging van financiële cijfers gebeurt 
op een andere wijze, op andere momenten en met een lagere frequentie.  
 
Lokaal bestuur Lendelede kan door het werken met éénduidige boordtabellen de monitoring vanuit 
verschillende invalshoeken eenvoudig combineren tot een 'helikopterzicht' die de aansturing op 
managementniveau faciliteert. 
 

7.2 INSCHATTING AANWEZIGHEID INTERNE MONITORING MET 

FINANCIËLE IMPACT BIJ DE GESELECTEERDE PROCESSEN 

Voorwaarden voor een beheerst systeem 
 
Een helder zicht op de specifieke interne monitoringbehoeften bij het gemonitord proces laat de 
organisatie toe om deze monitoring gericht te organiseren. Om dit op een degelijke wijze in te richten 
of op te zetten, dient voor het proces duidelijk te zijn:  
− welke kerncijfers (o.a. met financiële impact) de betrokkenen en verantwoordelijken binnen de 

organisatie belangrijk vinden om te meten en welke intern de streefdoelen daarover zijn;  
− wat het uiteindelijke doel van hun gekozen monitoring is (bv. sturen, onderbouwen en opvolgen van 

beslissingen, problemen tijdig detecteren, procesoptimalisatie, informeren, evoluties duidelijk maken, 
fouten of fraude detecteren….); 

− wie betrokken is bij de opzet, de uitvoering en de opvolging ervan; 
− hoe de resultaten ervan worden voorgesteld en ontsloten.  
–  
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Om een gedegen monitoring van het proces te realiseren dient de organisatie een aantal concrete 
opeenvolgende stappen/bouwstenen te doorlopen bij de uitvoering: 
− registratie en verzameling van basisdata: de captatie van alle relevante gegevens moet op een 

tijdige, betrouwbare en haalbare wijze kunnen gebeuren. Belangrijk hierbij is dat de bronnen van 
die gegevens gekend, betrouwbaar en transparant zijn, zodat de betrokkenen niet kunnen of hoeven 
te twijfelen aan de herkomst en inhoud van die verzamelde data die de basis zullen vormen voor 
rapportering; 

− dataverwerking: om de verzamelde data te verwerken zijn makkelijk hanteerbare 
monitoringinstrumenten of tools nodig zodat rapportering efficiënt en niet omslachtig tot stand 
komt. Om te vermijden dat tijd en inzicht verloren gaan voor de organisatie is het van belang om 
actuele en heldere rapportering op te maken;  

− informatie-uitwisseling: om hun verantwoordelijkheden bij het gemonitorde proces ten volle te 
kunnen opnemen, is het nodig dat de uitvoerders en de leidinggevenden over de relevante verwerkte 
data beschikken. Ook is het van belang dat die informatie op een duidelijke en eenvoudige wijze 
gekaderd wordt zodat transparantie wordt geboden; 

− gebruik en consultatie van informatie: de uitvoerders en leidinggevenden bij het gemonitorde 
proces maken effectief en tijdig gebruik van de relevante beschikbare informatie. Zo kunnen ze 
vermijden dat opportuniteiten verloren gaan of problemen langer dan nodig onopgemerkt blijven 
of weinig structureel worden aangepakt; 

− beslissing en bijsturing: de leidinggevende(n) gebruiken hun zicht op het gemonitorde proces om 
te beslissen over dit proces en bij te sturen. Door tijdig en/of proactief acties te ondernemen, kunnen 
middelen efficiënter worden ingezet of kan de organisatie gerichter haar doelstellingen bereiken op 
de werkvloer; 

− signalering risico’s hogerop: door monitoring kunnen risico’s (o.a. die met financiële impact) op 
het operationele niveau tijdig geïdentificeerd, geanalyseerd en kenbaar gemaakt worden aan het 
management. Dergelijke risico’s tijdig zichtbaar maken voor het management laat hen toe om snel 
en gericht actie te ondernemen.  

 
Bij het doorlopen van het interne monitoringproces is het van belang om de invulling van de 
opeenvolgende bouwstenen in de praktijk te bewaken. 
 

7.2.1 Proces opvolging van de invulling van de personeelsformatie en de bijhorende 
personeelskosten 

 
Beoordeling bij lokaal bestuur Lendelede 
 
 

 
 

 
 

Het lokaal bestuur heeft de interne monitoring van dit proces voldoende uitgewerkt en past deze in de 
praktijk toe. Voor alle deelstappen inzake monitoring zijn voldoende beheersmaatregelen aanwezig. 
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Monitoringbehoeften  
 
 
De personeelsdienst heeft voldoende bepaald wat ze wil monitoren om zowel de invulling van de 
personeelsformatie als de bijhorende personeelskosten op een gedegen wijze op te volgen. Het 
diensthoofd personeel en het managementteam (MAT) leggen vast wat er opgevolgd moet worden 
binnen de personeelsdienst en met welke frequentie. Indien medewerkers specifieke noden hebben, 
kunnen de monitoringbehoeften ook aangepast worden op vraag van hen. 
 
Het diensthoofd personeel vult de vastgelegde parameters voor dit proces voorafgaand aan het 
maandelijkse Overkoepelend Team Overleg (OTO) aan in de organisatiebrede boordtabel.  
 
Ook andere diensten die in aanraking komen met gegevens die betrekking hebben op de 
personeelssamenstelling kennen hun monitoringbehoeften. Zo heeft de financiële dienst nood aan een 
overzicht van de personeelskosten. De diensthoofden hebben inzicht nodig in de prestatiekalenders van 
hun medewerkers om o.a. de planning van hun dienst op te volgen.  

 
 

Registratie en verzameling van basisdata en de dataverwerking  
 
 

De personeelsdienst beschikt voldoende over geschikte en betrouwbare gegevens, alsook over de nodige 
instrumenten om de data van de personeelskosten degelijk te verwerken om zo onderbouwde 
beslissingen te kunnen nemen. 

 
Maandelijks vraagt de personeelsdienst aan de medewerkers de prestatiekalenders met de gepresteerde 
uren op. Deze kalender bevat een handleiding voor het invullen ervan en er zijn een aantal automatische 
berekeningen in vervat (bv. overuren, uren weekendwerk, verschillende types afwezigheden). Iedere 
medewerker heeft enkel toegang tot zijn prestatiekalender, en de algemeen directeur en de 
personeelsdienst kunnen alle kalenders inzien. De eerste week na het einde van de maand, stuurt de 
personeelsdienst een herinneringsmail naar alle medewerkers om de prestatiekalenders te finaliseren. Er 
wordt verwacht dat de diensthoofden de prestaties van hun team controleren. Nadien worden de 
prestatiekalenders vergrendeld zodat de medewerkers geen aanpassingen meer kunnen doen en start de 
controle door de personeelsdienst (bv. overuren/ziekte/vakantie).  
 
Bij het verzamelen van de data uit de prestatiekalenders door de personeelsdienst, zijn er een aantal 
bijkomende (digitale) controles ingebouwd. Wat betreft de personeelsdossiers hebben enkel het 
personeelshoofd en de algemeen directeur toegangsrechten en heeft de medewerker van de 
personeelsdienst een aantal extra rechten. Bij het valideren van de lonen hanteert het hoofd van de 
personeelsdienst ter controle een automatisch gegenereerd overzicht van de nettolonen die meer dan 
50 euro afwijken t.o.v. de vorige maand. In geval van afwijkingen kijkt het diensthoofd personeel na of 
er geen vergissingen gebeurd zijn. Nadien gebeurt er indien nodig een aftoetsing bij het betrokken 
diensthoofd. Naast het hoofd ontvangen ook de algemeen directeur en de financieel directeur een 
melding met het overzicht dat de lonen klaarstaan zodat deze tijdig betaald kunnen worden.  
 
Maandelijks vult het diensthoofd personeel, ter voorbereiding van het OTO, ook de boordtabel ‘personeel’ 
aan. Voor de organisatie is de ratio tussen de voltijdse equivalenten (VTE) /koppen in dienst versus 
actieven belangrijk omdat dit een indicatie kan zijn voor een (tijdelijk) personeelstekort bv. door zieken 
of personeelsleden die thematisch verlof opnemen. Door het maandelijks aanvullen van deze boordtabel 
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kunnen evoluties over de tijd snel opgemerkt worden. Die informatie wordt geconsolideerd uit 
verschillende overzichten. Bij afwezigheid van het diensthoofd zou de medewerker van de dienst het 
aanvullen overnemen aangezien de aanpak in een interne nota is uitgeschreven. 

 
Vanuit de financiële dienst gebeuren een aantal controles m.b.t. de personeelskosten. Maandelijks 
ontvangt de dienst de weddenstaten en de uitbetaling. Er wordt nagegaan of de totalen van de bruto 
bedragen overeenstemmen met de kredieten die voorzien zijn. Op het einde van jaar ontvangt de 
financiële dienst een overzicht van alle weddenstaten van dat jaar waarmee de overeenstemming met 
de cijfers in de boekhouding wordt nagegaan. Indien de dienst afwijkingen vaststelt, worden deze 
opgezocht en verklaard alvorens het overzicht goed te keuren en aan de weddecentrale te bezorgen. 
 
Jaarlijks wordt in overleg met de financiële dienst de personeelsbegroting herbekeken en opgevolgd. 
Beide diensten hanteren dezelfde definities voor personeelskost. De simulatietool geeft twee definities 
weer voor personeelskosten nl. het loon voor de werknemer of de jaarkost voor de werkgever (met o.a. 
eindejaarstoelage, vakantiegeld, rsz, pensioen en bijzondere bijdragen). Voor de organisatie is dit 
onderscheid duidelijk. 
 
Bij de opmaak van het meerjarenplan (MJP) bepaalt de organisatie welke dienstverlening het lokaal 
bestuur gaat aanbieden en welke personeelsinzet daar tegenover staat, welke personeelsleden op 
pensioen gaan en vervangen moeten worden. De raming van de kredieten voor het eerste jaar van het 
MJP gebeurt op basis van voorafbepaalde assumpties en analyses (o.a. brutowedde, rsz, maaltijdcheques, 
indexatie, analyse invloed pensionering, …). Deze ramingen worden jaarlijks opnieuw opgemaakt. 
 
 
Uitwisseling en gebruik van informatie, het nemen van beslissingen en bijsturing van het proces 

 
 
 
 
 

De organisatie heeft duidelijk bepaald wie toegang heeft tot welke informatie. Algemeen tracht ze zo 
veel mogelijk documenten consulteerbaar (niet wijzigbaar) te maken voor de medewerkers.  

 
Het gebruik van de beschikbare informatie is ingebed in de dagelijkse werking en wordt gehanteerd als 
werkinstrument. Binnen de personeelsdienst, die bestaat uit een diensthoofd en een medewerker, is er 
nauw overleg en bij vragen of aanpassingen wordt direct onderling afgestemd. Verder loopt ook de 
afstemming tussen de financiële dienst en de personeelsdienst vlot. Op organisatieniveau vindt er een 
maandelijks Overkoepelend Team Overleg (OTO) plaats. Uit gesprekken en verslagen blijkt dat de 
maandstaat van de boordtabel voor gebruikers voldoende duidelijk is en dat enkel uitschieters worden 
toegelicht. Informatie of nieuwe beslissingen die relevant zijn voor alle medewerkers van de organisatie 
deelt de personeelsdienst via de gemeenschappelijke schijf of via mail (bv. verslag OTO). 
 
Algemeen blijkt uit de gesprekken dat er veel informele en vlotte communicatie is en er korte 
rapporteringslijnen zijn, waardoor beslissingen en bijsturing(en) vlot kunnen verlopen.  
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Signalering risico’s hogerop  

 
 

Risico’s met financiële impact in het personeelsproces kunnen tijdig geïdentificeerd en gesignaleerd 
worden tijdens het maandelijks OTO of de voorbereiding van de jaarlijkse personeelsbegroting. Tijdens 
die jaarlijkse voorbereiding wordt o.a. bekeken welke medewerkers kunnen bevorderen of met pensioen 
gaan. Zo vraagt het hoofd van de personeelsdienst op welke medewerkers in aanmerking komen voor 
een bevordering en zorgt ervoor dat met deze medewerkers evaluatiegesprekken worden ingepland 
vooraleer een akkoord kan worden gevraagd aan de algemeen directeur. Risico’s met financiële impact 
kunnen ook blijken uit de evoluties in de maandstaten in de boordtabel. Zo is er voor de poetsdienst op 
basis van een grote wachtlijst aan cliënten en nakende pensioenen beslist om extra aanwervingen te 
doen. Uitschieters in de boordtabel worden besproken tijdens het OTO. 

 

7.2.2 Proces monitoring van de speelpleinwerking 

 
Beoordeling bij lokaal bestuur Lendelede 
 
 

 
 
 

De organisatie heeft de interne monitoring van dit proces voldoende uitgewerkt en past deze in de 
praktijk toe. Voor het gebruik van de informatie is er voor de organisatie wel nog een continuïteitsrisico 
gezien er veel kennis en ervaring bij één medewerker geconcentreerd zijn en weinig werkwijzen 
gedocumenteerd werden.  
 

 
Monitoringbehoeften  

 
 

Zowel op organisatieniveau als binnen de dienst is bepaald welke aspecten in dit proces van belang zijn 
om de interne werking van de speelpleinwerking te kunnen opvolgen. De speelpleinwerking doet jaarlijks 
een voorstel voor de tarieven en de vrijwilligersvergoedingen en legt dit voor aan het college. Verder is 
alle informatie met betrekking tot de inschrijvingen van de kinderen i.f.v. de bezetting van belang. De 
dienst wil de planning, de anciënniteit en de vergoeding van de monitoren opvolgen. De dienst jeugd & 
cultuur wil o.a. het aantal activiteiten voor jeugd en het totaal aantal deelnemers aan de activiteiten 
kunnen opvolgen. Dit is breder dan de organisatie van de speelpleindienst. 

 
 

Registratie en verzameling van basisdata en de dataverwerking  
 

 
De registratie en verzameling van basisdata verschilt naargelang de periode tijdens het jaar waarin de 
speelpleinwerking wordt georganiseerd: 
− Voor de zomerperiode werkt de organisatie met voorinschrijvingen via de webshop. De ouders 

kunnen hun kinderen digitaal registreren waarna elk kind een badge ontvangt. Dagelijks bij aanvang 
van de speelpleinwerking en vertrek ervan scant de verantwoordelijke de badges om de 
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aanwezigheden op te volgen. Kinderen zonder badge kan de verantwoordelijke van het speelplein zelf 
manueel inchecken. De verantwoordelijke gebruikt alle registraties voor de opmaak van de 
vorderingen; 

− Buiten de zomerperiode gebeurt zowel de inschrijving en betaling vooraf via de webshop. Tijdens 
deze periodes gebeurt de registratie van alle aanwezigheden (en vertrekken) manueel door de 
verantwoordelijke in een Excel-lijst. Indien kinderen niet aanwezig zijn, wordt enkel een terugbetaling 
voorzien indien geregistreerd werd dat de ouders vooraf verwittigden. 

 
De organisatie verzamelt tijdig de relevante gegevens op basis van gekende bronnen en digitale tools. 
 
Van de jongeren die als monitor actief willen zijn, worden vooraf de nodige gegevens (o.a. leeftijd, 
rekeningnummer, periode, enz.) geregistreerd in een Excel document i.f.v. de planning van de 
speelpleinwerking en de uitbetaling van de vergoedingen. De verantwoordelijke is elke ochtend aanwezig 
op het speelplein en volgt op of de ingeplande monitoren aanwezig zijn. 
 
De verantwoordelijke beschikt over voldoende instrumenten om de geregistreerde data i.f.v. de interne 
werking te verzamelen en op een efficiënte en effectieve manier te verwerken in rapporten:  
− Op basis van de inschrijvingen in de tool via de webshop wordt over de gereserveerde bezetting van 

de speelpleinwerking gerapporteerd bv. hoeveel kinderen wanneer en in welke groep zijn 
ingeschreven. In de zomerperiode kan uit de tool ook constant het aantal aanwezige kinderen gehaald 
worden. Buiten de zomerperiode kan op basis van de registraties in een Excel-lijst de werkelijke 
bezetting en afwezigheden worden gerapporteerd;  

− De Excel met de informatie over de monitoren wordt jaarlijks bijgewerkt en dient als basis voor de 
berekening en wekelijkse betaling van de vrijwilligersvergoeding; 

− De boordtabel voor de speelpleinwerking wordt maandelijks vernieuwd; 
− De proceseigenaar kan de stand van zijn kredieten raadplegen in het boekhoudsysteem. 

 
Voor het opvolgen van het debiteurenbeheer is een degelijke aanpak bepaald (cf. 7.1.1 Aanpak en 
organisatie interne monitoring). Het risico op wanbetalers is enkel aanwezig tijdens de zomerperiode 
aangezien ouders buiten de zomerperiode vooraf bij inschrijving betalen. De ouders krijgen een 
terugbetaling indien de afwezigheid van het kind tijdig werd doorgegeven. Tijdens de zomerperiode 
worden meestal wekelijks vorderingen opgemaakt en meegegeven met de kinderen door de 
verantwoordelijke. Indien er na de zomerperiode nog openstaande vorderingen zijn, is een eerste stap 
overleg met de financieel directeur. De verantwoordelijke maant vervolgens tot drie keer aan (zowel via 
mail als post). Daarna gaat het overzicht met de nog openstaande vorderingen naar de financiële dienst 
en wordt afgestemd met de sociale dienst of zij dit mee opvolgen. Blijft betaling uit, dan ontvangt het 
schepencollege de lijst en wordt een aangetekend schrijven verzonden. Het gebruik van de databronnen 
(bv. webshop, Excel monitoren) van de speelpleinwerking is ingebed in de dagelijkse werking. 
 
 
Uitwisseling en gebruik van informatie, het nemen van beslissingen en bijsturing van het proces 

 
 
 
 
 

De medewerkers beschikken voor dit proces over de informatie die nodig is om hun taken te kunnen 
uitvoeren. Rapportering over de speelpleinwerking kan worden toegelicht op het maandelijks OTO door 
de cultuurbeleidscoördinator die daarover de nodige input ontvangt. Binnen de dienst Cultuur & Jeugd 
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verloopt de afstemming vlot. De speelpleinwerking weet welke zaken opgevolgd moeten worden. Omdat 
een groot deel van de informatie en kennis bij één persoon is geconcentreerd en werkwijzen slechts 
beperkt op papier staan is er een continuïteitsrisico voor de organisatie. Ook bestaat er een risico dat 
nodige informatie mogelijks niet tijdig besproken of gedeeld wordt om bijsturingen te doen. De 
organisatie is zich hier van bewust. Recent werd een nieuwe jeugdconsulente geworven die mee zal 
instaan voor het uitschrijven van de werkwijzen en zal deelnemen aan het OTO.  
 
Vanuit de financiële dienst is er op drie tijdstippen (rapportering, aanpassing meerjarenplan, opmaak 
jaarrekening) communicatie met de verantwoordelijke van de betrokken dienst over de oorzaak van 
eventuele discrepanties in de kredieten. Bij de aanpassing van het meerjarenplan worden alle kredieten 
geëvalueerd, zowel de stand van zaken als een inschatting van hoe de kredieten verder zullen evolueren. 
Bij de jaarrekening worden de oorzaken van eventuele discrepanties toegelicht. Deze informatie wordt 
eveneens bijgehouden i.f.v. de volgende aanpassing van het meerjarenplan. 

 
Binnen de dienst Cultuur & Jeugd wordt voldoende gestuurd op basis van de aanwezige informatie. De 
speelpleinwerking beschikt ook over een stuurploeg die de werking mee ondersteunt en mee beslissingen 
opvolgt. Tijdens de speelpleinwerking is er wekelijks contact met de financiële dienst en zo kan snel 
bijgestuurd worden.  
 
De jeugddienst maakt indien relevant een overzicht met de tarieven voor de daguitstappen. Ook werd 
het tarief van de speelpleinwerking vergeleken met de tarieven van de speelpleinwerkingen van de 
omliggende gemeenten. Op basis hiervan werd in overleg met de bevoegde schepen aan het college 
voorgesteld om het tarief aan te passen. 
Voor verbeteringen kijkt de organisatie naar het volledige proces en naar samenwerking met andere 
diensten (bv. implementatie tool bij de jeugddienst en de sportdienst, geen gebruik van cash gelden). 
 
 
Signalering risico’s hogerop  
 
 
De organisatie kan risico’s met financiële impact binnen de speelpleinwerking tijdig identificeren, 
analyseren en signaleren tijdens het maandelijks OTO, de jaarlijkse evaluatie van de speelpleinwerking 
en de bijsturing van het meerjarenplan.  
 

7.2.3 Proces monitoring maaltijden aan huis 

 
Beoordeling bij lokaal bestuur Lendelede  
 
 

 
 

 
 

De organisatie heeft de interne monitoring van dit proces voldoende uitgewerkt en past deze in de 
praktijk toe. De manier van verzameling en registratie van gegevens binnen de dienst maaltijden aan 
huis houdt wel een risico op fouten bij de afhandeling van de facturen en de vorderingen in. 
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Monitoringbehoeften 
 
 
De thuiszorgdienst binnen het Sociaal Thuis Lendelede organiseert de dienst maaltijden aan huis (MAH). 
Ze weet welke aspecten ze intern wil monitoren en gebruikt deze om de aanpak bij te sturen. 
 
Om de belevering door de maaltijdbedelers te organiseren, heeft de dienst MAH wekelijks een overzicht 
nodig van alle te leveren maaltijden per adres per dag. Aanpassingen die cliënten gedurende de week 
doorgeven, dienen bijgeschreven op deze weeklijst. Op het einde van elke beleveringsronde verwacht 
het woonzorgcentrum (WZC) dat de maaltijden bereidt, van de bedeler van die dag een richtcijfer rond 
de hoeveelheden en types benodigde maaltijden. Het WZC vertrouwt erop in de ochtend op de dagen 
van maaltijdbedeling nog een definitieve bevestiging van de finale hoeveelheden te krijgen om tijdig 
beperkte aanpassingen in de hoeveelheden op te vangen. De weeklijst vormt naast de basis voor de 
leveringen ook die voor het opstellen van de vorderingen. 
 

Maandelijks is er een overzicht van kerncijfers voor de maaltijdenbedeling nodig (bv. aantal bedeelde 
maaltijden in de week, op een zaterdag of het gemiddelde aantal maaltijden per dag). Voorstellen tot 
het opnemen van nieuwe kerncijfers of tot het verwijderen van overbodige op de maandstaat komen 
zowel van de medewerkers van het team MAH, als van het managementteam.  
 
Voor de voorbereiding van het meerjarenplan of tijdens het jaar wil de organisatie kosten -en 
opbrengstenanalyses gebruiken om inzicht in kosten en opbrengsten van deze bedeling te verwerven.  
 
De organisatie wil de correcte betaling van facturen van de maaltijdbedeling opvolgen door de 
aangerekende maaltijden te vergelijken met de beleverde maaltijden. De financiële dienst wil het aantal 
domiciliëringen bij cliënten en de openstaande vorderingen opvolgen.   
 
 
Registratie en verzameling van basisdata en de dataverwerking  
 
 
Cliënten voor de belevering van maaltijden melden zich via verschillende kanalen aan. Dat kan 
telefonisch, via mail of aan het onthaal van het Sociaal Thuis. De registratie van gegevens op deze 
contactpunten gebeurt niet altijd op een identieke manier. De gegevens stromen wel door naar de dienst 
maaltijden aan huis. De dienst MAH noteert minstens voldoende informatie om de bedeling al op te 
starten. Het lokaal bestuur kiest ervoor om snel, flexibel en informeel te handelen en tot de ochtend 
nieuwe aanvragen in de bedelingsronde te passen. Er ontstaat hierdoor een beperkt risico dat niet tijdig 
nagegaan wordt of iedere opgestarte maaltijdbedeling binnen het afgesproken kader past.  
 
De dienst maaltijden drukt aan het begin van iedere week een weeklijst af met daarop het bedeelregime 
en het gewenste type maaltijd van elke cliënt. Deze weeklijst is een volledige week in gebruik en iedere 
dag neemt de bedeler van dienst deze mee. In de loop van de week vullen verschillende medewerkers 
die betrokken zijn bij de MAH de weeklijst aan met handgeschreven notities en bemerkingen (bv. de 
toevoeging van nieuwe cliënten, de schrapping van een te bedelen maaltijd of de verhoging van het 
aantal te bedelen maaltijden). Afwijkingen van het aanvankelijke regime kunnen cliënten op verschillende 
manieren meedelen. Dat kan voor de bedeling van de volgende dag tijdens de ronde aan de 
maaltijdbedelers zelf of telefonisch of via mail aan het Sociaal Thuis de dag zelf tot uiterlijk 9.00u.  
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Dagelijks geven de bedelers van de dienst maaltijden na 9.00u telefonisch aan het WZC het aantal per 
type te bereiden maaltijden voor die dag door. Dit kan een bevestiging of een aanpassing zijn van wat 
de voorgaande dag na afloop van de bedeling al schriftelijk doorgegeven werd aan het WZC. Bij het 
vertrek aan het woonzorgcentrum gaat de bedeler na of het aantal verstrekte maaltijden overeenstemt 
met de eerdere bestelling. 
 
Voorafgaand aan de opmaak van de maandelijkse vorderingen van de dienstenonderneming neemt een 
medewerker de cliëntgegevens op de weeklijst over in het softwarepakket van het Sociaal Thuis. Voor 
nieuwe cliënten gebeurt dan de verzameling van nog ontbrekende informatie, bv. de manier waarop een 
nieuwe cliënt zijn vordering wil ontvangen. Het merendeel van de cliënten betaalt via overschrijving. 
Cliënten die ervoor kiezen om via domiciliëring te betalen, bezorgen een ondertekende volmacht tot 
inning aan het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur kiest ervoor om deze laatste betaalwijze niet actief te 
stimuleren.  
 
Door de laattijdige vervollediging van de gegevens van nieuwe cliënten en de bijhorende latere 
registratie in het systeem, ontstaat er een beperkt risico dat de tijdige bevraging van het gebruik van 
bv. een e-box of het correcte mailadres waarnaar een vordering kan worden verstuurd, niet afdoende 
gebeurt. Daardoor ontstaat het risico dat cliënten digitale vorderingen over het hoofd zien. Door de 
flexibele, klantgerichte werkwijze van de MAH is het belangrijk om de cliëntgegevens tijdig en volledig 
te registreren. 
 
Een maandbulletin voor de maaltijden aan huis bevat een oplijsting van het aantal en het soort geleverde 
maaltijden per dag per cliënt. Dit bulletin is de samenvoeging van de weeklijsten over een periode van 
een maand. Het is de basisinfo om de vorderingen op te maken. Vergissingen in de veelvuldige 
aanpassingen en registraties aan de weeklijst verlagen de accuraatheid van het maandbulletin en kunnen 
tot fouten in de vorderingen leiden. Bovendien vormt dit maandbulletin ook de basisinfo voor de 
maandstaat en uiteindelijk voor een jaarbulletin waardoor ook daar een risico ontstaat op minder 
betrouwbare gegevens. Nadat de maandelijkse vorderingen zijn aangemaakt, vergelijkt een medewerker 
ter controle het totaal aantal aangerekende maaltijden met het totaal aan maaltijden op het 
maandbulletin. Ook vergelijkt een medewerker het totaal gefactureerde maaltijden door het WZC met 
het totaal aantal geleverde maaltijden door het Sociaal Thuis vooraleer de factuur van het WZC te 
valideren voor betaling. 
 
Klachten over de vorderingen worden binnen de dienst MAH niet afzonderlijk bijgehouden. Bij vragen 
valt de dienst voornamelijk terug op de afgedrukte weeklijst met aanvullingen om een uitspraak te doen 
over mogelijke vergissingen. De vele aanpassingen in de weeklijst kunnen een éénduidige evaluatie van 
de vraag bemoeilijken. Ook maakt de organisatie weinig gebruik van creditnota’s binnen dit proces. Ze 
verrekent te veel aangerekende maaltijden overwegend in de vordering van de daaropvolgende maand. 
Een meer heldere registratie en aftoetsing van de wijzigingen en aanvullingen tijdens de week en 
aanpassingen van de vorderingen kan de betrouwbaarheid van de basisdata verder versterken. 
 
Uitwisseling en gebruik van informatie, het nemen van beslissingen en bijsturing van het proces 
 
 
 
 
Uit gesprekken met medewerkers betrokken bij de organisatie en uitvoering van de maaltijdenbedeling 
blijkt dat ze tijdig en op een toegankelijke manier over informatie kunnen beschikken om de 
dienstverlening naar de cliënten te verzekeren of om het proces gericht te kunnen bijsturen. De toegang 
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tot deze informatie is geregeld in overeenstemming met hun functie. De informatiesystemen die de 
cliëntinformatie bevatten zijn afgeschermd voor personeel dat geen inzage behoeft. 
 
Er is regelmatig overleg met het woonzorgcentrum bv. over de kwaliteit of over de prijzen van de 
maaltijden. Op het teamoverleg binnen de sociale dienst en op OTO, waar ook de dienst MAH aan 
deelneemt, worden afwijkende cijfers op de maandstaten besproken (bv. het aanzienlijk hogere aantal 
maaltijden bedeeld in de covid-periode). Het vast bureau krijgt ook inzage in deze maandstaten. 
Suggesties tot aanpassing van het proces zijn mogelijk in elk van deze organen. Wel is er een 
continuïteitsrisico want er ontbreekt een uitgeschreven procedure van het interne proces. Bij 
onverwachte afwezigheid van een medewerker van de dienst MAH valt de dienst zo mogelijk terug op 
minder actuele kennis om de dienstverlening te verzekeren.  
 
De communicatielijnen binnen het Sociaal Thuis zelf zijn kort en overwegend informeel waardoor het 
mogelijk is om bij een veranderde vraag snel te reageren. Een drietal keer per jaar overlegt de financiële 
dienst met het Sociaal Thuis om de openstaande debiteuren op te volgen o.b.v. een overzichtslijst. Indien 
nodig zet het Sociaal Thuis na voorlegging aan het vast bureau de maaltijdbedeling stop.  
 
Ook de regelmatige kosten -en opbrengstanalyses en analyses van de maaltijdprijs van bv. omliggende 
gemeentes zijn instrumenten om intern kredieten bij te sturen, het contract met het WZC te herzien of 
de prijs van de maaltijden aan te passen.  
 
De monitoringinstrumenten zoals de weeklijst, het maand- en jaarbulletin, de maandstaat, het overzicht 
van de openstaande debiteuren en de kost- en opbrengstanalyse zijn instrumenten om de aanpak en 
prijszetting binnen de maaltijdbedeling te evalueren en bij te sturen. In het verleden breidde bv. het 
team van maaltijdbedelers uit i.f.v. het borgen van de continuïteit van de bedeling naar aanleiding van 
de toenemende vraag.  
 
 
Signalering risico’s hogerop  
 
 
Het lokaal bestuur voerde in 2014 een zelfevaluatie i.k.v. organisatiebeheersing uit. De actielijst die hieruit 
volgde, bevatte ook een actiepunt m.b.t. de uitbreiding van de digitale dienstverlening gekoppeld aan 
een optimale benutting en het maximaal linken van programma’s met elkaar. In 2020 werd als resultaat 
daarvan een nieuw computerprogramma voor de sociale dienst uitgerold.  
 
Risico’s met financiële impact binnen het proces MAH kunnen tijdig geïdentificeerd worden tijdens het 
maandelijks OTO, dat grotendeels de vergaderingen van het MAT vervangt. Een voorbeeld daarvan is de 
sinds 2018 methodische benadering van het debiteurenbeheer om het aantal wanbetalers te beperken. 
Enkele keren per jaar beslist bv. het vast bureau tot een deurwaardersexploot als vorderingen onbetaald 
blijven. Het lokaal bestuur plant daarnaast om zich in de loop van 2022 opnieuw te buigen over de 
kosten- en opbrengstenanalyse om de prijzen van de maaltijdbedeling te evalueren en desgewenst bij te 
sturen.  
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8 BIJLAGE: OVERZICHT VERBETERPUNTEN 

Aanbevelingen richten zich op grote openstaande risico’s. Verbeterpunten verwijzen naar openstaande 
risico’s die iets minder belangrijk zijn. Door verbeterpunten aan te pakken worden deze risico’s verder 
beperkt. Audit Vlaanderen volgt de realisatie van verbeterpunten niet op. Deze audit ziet twee 
verbeterpunten die het lokaal bestuur kan overwegen mee te nemen in haar toekomstige werking: 
 

− Het lokaal bestuur haalde in haar interne analyse in 2019 aan dat er nood is aan uitgewerkte en 
toegankelijke procedures. Bij de speelpleinwerking is er bv. een groot deel van de informatie en 
kennis geconcentreerd bij één persoon, wat een continuïteitsrisico inhoudt voor de organisatie; 

− De registratie van cliëntinformatie op uiteenlopende manieren en via verschillende kanalen en 
de manier van het gebruik van de weeklijst binnen het proces maaltijden aan huis leidt mogelijk 
tot onvolledige en onbetrouwbare data. Dat maakt het moeilijker om er zeker van te zijn dat 
cliënten van maaltijden aan huis binnen het afgesproken kader vallen. Er is het bijkomende risico 
dat de verzamelde gegevens onvoldoende tijdig een registratie krijgen in de gebruikte 
computerprogramma’s. Dat heeft onder meer een invloed op de correctheid van de vorderingen 
en de maandbulletins.  
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