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Besluit 

Onderhandse gunning accountant Zaffier 2023 

Aan  : Algemeen Bestuur Zaffier 
 
Van  :  Jacco Mokveld  
E-mail  :  j.mokveld@wnk.nl 
Datum  : 02-01-2023 
 
Pagina’s: : 2 
Bijlage  : geen 
 

Behandelwijze:  ter besluitvorming  [X] 
hamerstuk  [_] 
ter bespreking   [_] 
ter kennisneming [_] 

 
Afstemming financiële zaken:  ja, akkoord [_] n.v.t. [X] 
Afstemming juridische zaken:  ja, akkoord [_] n.v.t. [X] 
Afstemming uitvoering:  ja, akkoord [_] n.v.t. [X] 
Advies cliëntenraad:  ja, akkoord [_] n.v.t. [X] 
 
Context 
De selectie van een ‘vaste’ accountant voor Zaffier moet gezien de contractwaarde worden aanbesteed. Dit 
proces wordt in 2023 opgepakt. Voor  het boekjaar 2023 zal een tijdelijke keuze moeten worden gemaakt. 
Om praktische redenen zal er een keuze gemaakt moeten worden tussen Deloitte en Verstegen, de huidige 
accountants van Halte Werk en WNK Personeelsdiensten. Het ligt immers niet voor de hand om een 
volledig nieuwe accountant te kiezen, continuïteit en bekendheid met de nieuwe organisatie zijn nu 
doorslaggevend. Het is helaas niet mogelijk om beide accountants aan te houden.  
 
Keuze directie  
In de discussie zijn diverse onderwerpen langsgekomen en beide partijen hebben voor- en nadelen. Het 
doorslaggevend argument is de weging van de risico’s geweest. En dan met name welke risico’s zijn er voor 
de twee belangrijkste onderwerpen, te weten de jaarrekening (ook wel de kleine geldstroom of 
uitvoeringskosten/bedrijfsvoering kosten genoemd) en programmakosten (ook wel de grote geldstroom 
genoemd). Het grootste risico wordt herkend op de programmakosten welke op dit moment voor het 
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grootste gedeelte vallen onder de controle van Halte Werk. Om deze reden is ervoor gekozen om 
Verstegen aan te houden als accountant voor het boekjaar 2023. 
 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 12 januari 2023, 

 

Voorzitter      Secretaris 

J.J. Wedemeijer      J.C. Mokveld 

 

 

……………………………      …………………………… 

 

 

 

Gevraagd besluit 
 
Het Algemeen Bestuur wijst Verstegen accountants en adviseurs aan voor de controle van boekjaar 

2023, conform artikel 21 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Zaffier. 


