
 
 

 
 
 
 
 
 
Verslag ir. Bjorn Gossen, BMC, onderzoek accountants-

verklaringen jaarstukken 2016 
 

 
Inleiding en presentatie de heer ir. A.J. Bjorn Gossen, medewerker bij 

BMC advies gaat over het onderzoek naar de controleverklaringen van de 
accountants over de jaarstukken van 2016 en met name op het terrein 

van de drie decentralisaties. 
 
Vorig jaar heeft de heer Bjorn Gossen op de FAMO bijeenkomst ook een 

presentatie gegeven. Hij kijkt nu hoe de stand van zaken 1 jaar later is. 
Hij legt de verbinding vanuit de praktijk. En spitst in presentatie toe op 

het vluchtplan: wat zagen we van boven? En wat zien we op de grond: 
hoe ploegen we door? 
 

Hij is van mening dat we het samen moeten doen. Veel samenwerking 
tussen aanbieders, gemeenten en zorginstellingen. Het vluchtplan 

verloopt van het ene boekjaar 2015 naar het andere boekjaar 2016 met 
een tussentijdse monitoring van het verloop van het proces. De opdracht 
tot monitoring is in opdracht van het ministerie van BZK. De les die we 

daar uit leren is gewoon doorploegen. Het vertrekpunt is voor iedereen 
gelijk, doch de snelheid en de aanpak verschilt. 

 
De monitoring van juni is nog relevant. De verschillen komen tot 
uidrukking per provincie en per gemeentegrootte. De algemene conclusie 

is dat het beeld van verklaringen is verbeterd, de tijdslijn versnelt, de 
problematiek wordt gedeeld met zorgaanbieders. We zijn sterk afhankelijk 

van elkaar en we werken aan verbeteringen. De verwachting is dat de 
goedkeurende verklaringen wel tegen de 50% zal lopen.  
 

Vervolgens heeft de heer Gossen een zevental dia’s met vragen die steeds 
verder gaan. Bij de laatste dia blijven er geen personen staan. Als jij het 

jaar 2015 weglaat zijn er twee personen die blijven staan en geven hun 
ervaring door aan de zaal. 
 

Voor de komende tijd zal de aandacht worden opgevraagd voor het 
onderdeel jeugd. Het is van belang dat de directe verwijzingen goed in 

beeld worden gebracht, dat de gemeenten eerder zicht krijgen op de 
prestatieleveringen, eerder wordt gedeclareerd en de conversie van de 
dbc’s. 

 
Hij laat een aantal uitkomsten van onderzoek zien, waarin naar voren 

komt dat we het gezamenlijk moeten doen. 90% geeft aan dat het gaat 
lukken dat de controleverklaring voor half juni van de accountant gereed 

is.  



 
 

 
 

 
 

 
 
Dat verbeterplannen worden vastgesteld of dat men aan het werk is met 

verbeterplannen. Het blijkt in de praktijk dat niet alle verbeterplannen in 
de raad worden behandeld en of vastgesteld. Het betreft veelal de 

praktijk, die bestaat voornamelijk uit het stroomlijnen van het proces, 
vroegtijdig overleg met de accountant, tijdige informatie van de 
zorgaanbieders en het meenemen van de ervaring vanaf 2015 naar 2017. 

In een laatste dia geeft de heer Gossen aan dat het verstevigen van 
bruggen die gelegd zijn het verhaal voor de toekomst is en dan wordt 

daarbij gedacht aan: met de accountant, met het beleid, met de 
uitvoering, met de zorgaanbieders, met het bestuur, met de ICT, met i-
sociaal domein, met de VNG en ook met de SVB en het CAK. 

 
 

 
- Marco Kramer 


