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 Doelstelling is een adequate en betrouwbare verantwoordingscyclus. 

 Versterken van de sturing en professionaliteit in de bedrijfsvoering en 
financiële processen, waaronder control en governance. 

 Met bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden

 Kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle, de 
financiële vastlegging, de opzet van de werkprocessen, de kundigheid van 
mensen en de effectiviteit en functionaliteit van systemen staan centraal

 Veel inzet en loyaliteit van medewerkers, zodat de organisatie wendbaar 
en professioneel een toegevoegde waarde levert aan de maatschappelijke 
opgaven van de provincie Utrecht.
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Versterken financiële functie



Stand van zaken algemeen
 Medewerkers van programma VFF tijdelijk ingezet voor P&C-producten 

Jaarrekeningen en kaderbrief. 

 Werving nieuwe programmamedewerkers SAP Fico expert en 
kwartiermaker AO/IC

 Projecten: 
- rollen, taken en proceseigenaren
- verplichtingenloket
- IC plan 
- Quick Wins en verbeterpunten SAP
- BBV trainingen en digitale kenniswerkplaats
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Rollen en taken
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 Probleembeschrijving

- Taakafbakening niet eenduidig

- Werkwijze niet gedocumenteerd, of niet bekend binnen organisatie

- Kennis financiële regelgeving beperkt

- Noodzakelijke interne controlemaatregelen niet uitgevoerd

 Resultaat

- Duidelijk takenpakket op hoofdlijnen voor alle medewerkers

- Logische aansluiting tussen de rollen en taken van de verschillende 

medewerkers

- Vastgelegde procesbeschrijvingen met beschrijvingen van rollen & 

taken en interne controlemaatregelen
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Samenwerking van de voornaamste rollen

Analyse en advies 
Coördinatie 

financiële P&C & 
advies

Financial control
Business control

Project control

Risicomanagement en VIC-audit

Concern control

Administratie en  
verslaggeving

Financiële 
administratie

Projectadministratie 
Verplichtingen
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 Ontwikkeltrajecten financial controllers, financiële administratie, 
Coördinatie P&C & financieel advies. 

 Nadere uitwerking rol business controllers bij P&C cyclus

 Ontwikkeltraject project control en projectadministratie

 Samenwerking versterken, voorbeeld: uitrol van het ‘werkplaats 
concept’.

Vervolg rollen en taken 



 Het financieel systeem is in de basis heel waardevol voor de provincie Utrecht

 Ontsluiting en benutting van functionaliteit verbeteren 

 SAP ondersteunt: 

- inkoopproces, van bestellen tot uitgaande betaling

- verkoopproces, van order tot inkomende betaling

- financiële proces, van vastleggen tot rapportage

 CiVision ondersteunt als 'schil' om SAP

- Verplichtingen proces (van aanvraag tot goedkeuring)

- Begrotingsproces (van mutatie tot begroting, in combinatie met LIAM)
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SAP



 Doel

- Versterken van de financiële functie door een betere benutting van de 
beschikbare functionaliteit in het financiële systeem

 Verbeteringen

- De werking van het financieel systeem beter aansluiten op de gewenste 
financiële processen
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SAP



 Verbeteringen nav jaarrekening controle

 Belangrijkste verbeteringen:

- Project administratie investeringsprojecten

- Ondersteuning gebruik hulp- en hoofdkostenplaatsen

- Ondersteuning subsidieproces

- Toepassing van mandatering

- Periode afsluiting

- Gebruik standaard SAP rapportages

- Uitbreiding SAP autorisaties

- Benutting van het financieel acceptatie systeem

- Kennis van SAP bij medewerkers
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SAP



Verplichtingenloket 

 Verplichting is een afspraak van de provincie Utrecht met een leverancier 

voor een te leveren dienst

 Huidige werkwijze omslachtig, onvoldoende actueel en efficiënt 

Centraliseren van verplichtingenloket per domein: kwaliteit verbeteren

Juist en tijdig aanmaken van een verplichting en bewaken dat een 

verplichting terecht openstaat
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 Lessons learned proces jaarrekening

 Eigen medewerkers in programma

 Implementatie van rollen

 Kwaliteit data verbeteren en vereenvoudigen administratieve processen

 Procesbeschrijvingen incl. IC

 Uitvoeren IC plan

 Ruimte voor vernieuwing

 Programma zomer 2021 afronden, doorontwikkeling volgt
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Conclusies en vooruitblik, juni 2020


