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Geachte leden van het bestuur,  

Met veel genoegen bieden wij u hierbij onze offerte voor de accountantscontrole voor de controlejaren 2022 
en 2023, met verlengingsopties voor de jaren 2024 en 2025, aan. Wij zijn ervan overtuigd dat Publieke Sector 
Accountants en Het Flevolands Archief uitstekend bij elkaar passen. Onze organisatie en aanpak kenmerkt zich 
door: 
 
 Wij garanderen de realisatie van uw planning door onze sterk risicogerichte aanpak, de optimale 

samenwerking met uw organisatie, waaronder de verbijzonderde interne controle en het afvlakken van 
piekmomenten door slim te plannen. Dit zijn kernelementen in onze bedrijfsstrategie. 
 

 Ons kantoor richt zich als één van de weinige accountantsorganisaties in Nederland primair op gemeenten 
en gemeenschappelijke regelingen. Wij hebben dus veel kennis van deze sector. Wij hebben onder andere 
nauwe banden met de commissie BBV en participeren in de Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO). 
 

 Het beoogde controleteam heeft veel ervaring met de controle van gemeenschappelijke regelingen als de 
uwe. 
 

 Ons personeelsbeleid richt zich op (ervaren) mensen die bewust voor de publieke sector kiezen. Geen 
mensen die switchen in interesses, het verloop bij onze organisatie is daardoor minimaal. Daarnaast zijn 
wij groot genoeg (circa 25 medewerkers) om de continuïteit te kunnen garanderen. Dit past uitstekend bij 
de langdurige relatie die wij met Het Flevolands Archief willen aangaan.  
 

 Wij hechten waarde aan het maken van duidelijke afspraken en zijn flexibel waar nodig. Wij zijn bereikbaar 
omdat wij graag een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van uw organisatie. Niet alleen controle 
achteraf, maar samen de stip op de horizon bepalen en gezamenlijk optrekken om uw doelen te realiseren.  
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 Wij communiceren op duidelijke wijze over onze bevindingen, zowel mondeling als via een (optionele) 
managementletter (na de interim-controle) en een accountantsverslag (na de eindejaarscontrole). De 
rapportages gaan de diepte in waar nodig, maar laten ook onze belangrijkste boodschappen in één 
oogopslag zien. 

Plan van aanpak 
In ons plan van aanpak beschrijven wij hoe wij de aanpak en communicatie rondom de controle vormgeven. 
Wij zien de controle van uw gemeenschappelijk regeling als een echt partnerschap, gericht op samenwerking 
en het leveren van toegevoegde waarde. 
 
Het uitgangspunt voor onze controle zijn de risico’s die Het Flevolands Archief kent en de doelen die u wilt 
realiseren. Vanuit onze rol als accountant gezien, zijn dit vooral financiële risico’s, maar ook organisatorische en 
juridische risico’s zijn hiermee integraal verbonden. Daarnaast spelen ook soft controls een belangrijke rol bij 
onze controle. Het is onze ervaring dat in eerste instantie niet-financiële risico’s vroeg of laat ook financiële 
effecten hebben. Wij kijken met onze frisse blik verder dan alleen naar de financiën.  

Team 
In onze offerte kunt u lezen dat wij kiezen voor teamleden die de omgeving waarin u opereert goed kennen. Wij 
stellen Arjan Sallehart voor als uw auditpartner. Arjan is eindverantwoordelijk voor de totale dienstverlening 
aan uw gemeenschappelijke regeling. De overige teamleden zijn, onder aansturing van Jan Scholten, collega’s 
die op andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen ook intensief met elkaar samenwerken, goed op 
elkaar zijn ingespeeld en duidelijk communiceren.  

Ten slotte 
Wij hebben met veel plezier en aandacht aan deze offerte gewerkt. Wij gaan er vanuit dat wij op adequate 
wijze invulling hebben gegeven aan de door u gestelde vragen. Mocht u naar aanleiding van de toegezonden 
informatie nog vragen hebben, of aanvullende informatie wensen, dan vernemen wij dit graag.  

Hoogachtend, 

Publieke Sector Accountants B.V. 

 

 

A.R Sallehart RA 
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