
 
 

Control in Ontwikkeling. Ambitie, Rollen & Positie 

De control functie binnen de lokale overheid is momenteel sterk in ontwikkeling. Dit heeft twee 

belangrijke oorzaken: de lokale overheid is sterk in beweging en de control functie maakt een 

ontwikkeling door. Als gevolg van de decentralisaties hebben gemeenten nieuwe taken binnen het 

sociaal domein gekregen. Daarnaast verandert de samenleving en gaat de overheid anders sturen, 

waarbij de focus meer ligt op doelmatigheid. Deze ontwikkelingen vragen veel van de control functie, 

zowel op (vak)inhoud als op (advies)vaardigheden. 

De QuickScan Public Control (hierna: QuickScan) van JS Consultancy is ontwikkeld op basis van recent 

onderzoek van de VU naar activiteiten van de control functie. Het onderzoek maakt onderscheid naar 

vier gebieden waar de control functie haar aandacht op zou moeten richten, te weten:  

- Strategisch management 

- Prestatie management 

- Financiële rapportage (Finance operations & reporting) 

- Voldoen aan wet- en regelgeving (Governance, risk & compliance) 

 

Onze werkwijze 

De QuickScan bestaat uit een vragenlijst over activiteiten binnen elk van de vier gebieden waar de 

control functie zich op zou moeten richten. De invuller van de vragenlijst geeft per activiteit aan in 

hoeverre daar tijd en aandacht aan besteed wordt en zou moeten worden. De insteek is dat een 

brede afvaardiging uit de organisatie de vragenlijst invult (zowel control als de lijn) om daarmee een 

integraal beeld te krijgen uit de organisatie. 

 

Hierna vindt een gezamenlijke analyse van de uitkomsten plaats. Door de deelnemers te betrekken, 

worden zij meegenomen in het traject, wat het draagvlak en de commitment versterkt. Samen 

bekijken we of de vier gebieden voldoende aandacht krijgen en wat er voor nodig is om dit te 

bereiken.  Hierbij kan gedacht worden aan zowel de ‘harde kant’ (het op orde brengen van 

basisadministraties, doorontwikkelen van de P&C cyclus) als de ‘zachte kant’ (training, coaching, 

intervisie). Onze werkwijze is als volgt schematisch weer te geven: 

 

 

 

  



 
 

Hoe wordt het inzichtelijk?  

In de QuickScan wordt op de vier gebieden waar de control functie zich op zou moeten richten 

gescoord op de huidige en gewenste situatie. De gebieden Strategisch management en Prestatie 

management hebben meer raakvlak met de rol van Business controller. De gebieden Finance 

operations & reporting alsmede Governance, risk & compliance hebben meer raakvlak met de rol van 

Financial controller. Beide rollen dienen op een adequate wijze te worden ingevuld om de control 

functie goed te kunnen waarborgen. De uitkomsten voor het team worden als volgt gepresenteerd:  

 

Uit het voorbeeld blijkt dat de control functie meer aandacht wil besteden aan strategisch 

management en prestatie management en dat de huidige focus met name ligt op financiële 

rapportage en het voldoen aan wet- en regelgeving. Uit gesprekken met het werkveld blijkt dit beeld 

voor veel organisaties herkenbaar. Op basis van het diagram wordt in gesprek gegaan over de 

herkenbaarheid van de uitkomst en de wijze waarop ambities kunnen worden gerealiseerd. 

Daarnaast wordt met een aantal stellingen een beeld geschetst van het ontwikkelniveau van de 

control functie. De uitkomsten op de stellingen kunnen worden gebruikt om vast te 

stellen welke acties nodig zijn om de ambities te realiseren. 

 

Wat levert het op?  

Het bereiken van de organisatiedoelstellingen wordt beter ondersteund vanuit control door op alle 

vier gebieden activiteiten uit te voeren. De QuickScan geeft inzicht in de huidige en gewenste situatie 

voor de activiteiten van de control functie. Deze (nul)meting is nodig om te komen tot een 

gezamenlijk gedragen ontwikkelplan. Dit stelt control in staat de beweging te maken van financial 

control naar business control. Met onze werkwijze geeft control zelf medevorm aan deze 

ontwikkeling. Een goed functionerende control functie levert een belangrijke bijdrage in het 

ondersteunen van het management, zodat zij haar doelen kan realiseren. Hierbij kan gedacht worden 

aan het vaststellen van meetbare doelen, het ontwikkelen en leveren van informatie over de 

voortgang op de doelstellingen en het adviseren over verbetermaatregelen indien de realisatie 

achterblijft. Zo wordt control partner in business. 


