
Inleiding

Eind 2003 zag de Nederlandse corporate-governance-
code ([CoCG03]) het licht. Deze code, ook wel code-
Tabaksblat (kortweg ‘Tabaksblat’) – verwijzend naar de
voorzitter van de commissie die verantwoordelijk was
voor het opstellen van de code – bevat beginselen van
deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice-bepa-
lingen en is relevant voor beursgenoteerde onderne-
mingen. Een specifiek aandachtsgebied binnen Tabaks-
blat is risicobeheersing en controle.

Tabaksblat stelt dat een organisatie een risicobeheer-
sings- en controlesysteem ingericht moet hebben, dat
zich richt op zowel financiële als operationele risico’s.
Verder dienen monitoring van en rapportering over de
interne beheersing gestructureerd plaats te vinden. Con-
creet betekent dit dat het management continu toeziet
op de werking van het stelsel van internecontrolemaat-
regelen. Het management zal hiervoor actief beheer-
singsmaatregelen moeten toetsen op hun effectiviteit en
waar nodig corrigerende acties moeten ondernemen.
Daarnaast vereist Tabaksblat dat het management in het
jaarverslag een uitspraak doet over de werking van het
stelsel van internecontrolemaatregelen, inclusief even-
tuele tekortkomingen hierin.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld SOX, waarvoor de
PCAOB ([PCAO04]) een vertaling heeft gemaakt naar
meer concrete eisen aan een risicobeheersings- en con-
trolesysteem en de implicaties voor de beheersing van
de IT, zijn dergelijke handreikingen er niet voor Tabaks-

De laatste tijd worstelen veel bedrijven met het ‘in control’-vraagstuk. Eisen
vanuit de Amerikaanse Sarbanes-Oxley wetgeving (SOX) bezorgen veel aan de
Amerikaanse beurs genoteerde bedrijven slapeloze nachten. Gezien de
aandacht die SOX de laatste tijd krijgt, zouden we bijna vergeten dat er veel
dichter bij huis ook belangrijke ontwikkelingen zijn op dit gebied. Zo is er in
Nederland de code-Tabaksblat, die van toepassing is op in Nederland
gevestigde beursgenoteerde vennootschappen. Tabaksblat ziet graag dat
organisaties het nodige regelen op het gebied van risicobeheersing en interne
controle. Maar zwijgt over de praktische invulling hiervan, en al helemaal over
de implicaties voor de beheersing van de IT. In dit artikel wordt aan de hand
van een helder stappenplan, concrete eindproducten en ‘do’s & don’ts’ een
praktische aanpak beschreven voor het operationaliseren van een
risicobeheersings- en controlesysteem in het kader van Tabaksblat.
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blat. Mede hierdoor blijft het voor veel bedrijven ondui-
delijk wat zij moeten doen om uiteindelijk te komen tot
een goed gefundeerde mededeling over de interne con-
trole in het kader van Tabaksblat. Dit betekent overigens
niet dat er geen initiatieven op dit gebied worden ont-
plooid. Zo heeft binnen het NIVRA de werkgroep Interne
Beheersing een discussiestuk opgesteld over de invulling
van interne risicobeheersings- en internecontrolesyste-
men binnen de Nederlandse corporate-governancecode
([NIVR04]). Daarnaast is eind 2004 de Monitoring Com-
missie Corporate Governance Code door de overheid
ingesteld. Deze commissie heeft tot taak de actualiteit
en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate-gover-
nancecode te bevorderen en de naleving ervan door de
Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te
bewaken ([MoCo]).

Dit artikel beschrijft op basis van ervaringen uit de prak-
tijk van KPMG een stappenplan voor de invoering van
een risicobeheersings- en controlesysteem in het kader
van Tabaksblat. Per stap wordt uitvoerig ingegaan op de
activiteiten en concrete eindproducten.

Stappenplan

De kapstok voor het stappenplan wordt weergegeven
in figuur 1. De figuur geeft de relatie weer tussen de jaar-
rekening en strategische doelen enerzijds en de bedrijfs-

processen, de IT-systemen en daaraan gekoppelde inter-
ne beheersingsmaatregelen anderzijds. De achterlig-
gende gedachte is dat de internecontrolemaatregelen die
de organisatie in haar processen en IT-systemen veran-
kert, uiteindelijk de betrouwbaarheid van de gegevens
in de jaarrekening en de operationele doelstellingen
moeten waarborgen. In feite is dit een afgeleide van de
kapstok die door Brouwers e.a. in hun artikel over SOX
404-implementaties ([Brou03]) is geïntroduceerd.

In figuur 2 wordt een mogelijke aanpak weergegeven
om te komen tot een goed onderbouwde rapportage over
interne beheersing ([KPMG05]).

Om te komen tot een goed onderbouwde rapportage
over interne beheersing zal een organisatie eerst voor
zichzelf moeten bepalen wat de belangrijkste uitgangs-
punten zijn en de scope van het evaluatieproces is uit-
gaande van de belangrijkste (strategische) bedrijfsrisi-
co’s (1). Vervolgens wordt de systematiek bepaald op
basis waarvan de organisatie de risico’s afdoende onder-
kent en beheerst: het interne beheersingsraamwerk (2).
In de volgende stap (3) wordt het interne beheersings-
raamwerk verder ingevuld: voor elk proces worden de
risico’s en maatregelen uitgewerkt. Daarna is het aan de
organisatie om de gedefinieerde maatregelen periodiek
te beoordelen op bestaan en adequate werking (4). De
organisatie evalueert of de risico’s adequaat worden
beheerst (5). Op basis van de evaluatie stelt de onder-
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II.1
Het bestuur is belast met het besturen van de ven-
nootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat hij
verantwoordelijk is voor de realisatie van de doel-
stellingen van de vennootschap, de strategie en het
beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenont-
wikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording
af aan de raad van commissarissen en aan de alge-
mene vergadering van aandeelhouders. Het bestuur
richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het
belang van de vennootschap en de met haar verbon-
den onderneming en weegt daartoe de in aanmer-
king komende belangen van bij de vennootschap
betrokkenen af. Het bestuur verschaft de raad van
commissarissen tijdig alle informatie die nodig is
voor de uitoefening van de taak van de raad van
commissarissen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving
van alle relevante wet- en regelgeving, het beheer-
sen van de risico’s verbonden aan de ondernemings-
activiteiten en voor de financiering van de vennoot-
schap. Het bestuur rapporteert hierover aan en
bespreekt de interne risicobeheersings- en controle-
systemen met de raad van commissarissen en zijn
auditcommissie.

II.1.3
In de vennootschap is een op de vennootschap
toegesneden intern risicobeheersings- en controle-
systeem aanwezig. Als instrumenten van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de
vennootschap in ieder geval:
a) risicoanalyses van de operationele en financiële

doelstellingen van de vennootschap;
b) een gedragscode die in ieder geval op de website

van de vennootschap wordt geplaatst;
c) handleidingen voor de inrichting van de finan-

ciële verslaggeving en de voor de opstelling
daarvan te volgen procedures;

d) een systeem van monitoring en rapportering.

II.1.4
In het jaarverslag verklaart het bestuur dat de
interne risicobeheersings- en controlesystemen
adequaat en effectief zijn en geeft hij een duidelijke
onderbouwing hiervan. Het bestuur rapporteert in
het jaarverslag over de werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem in het boek-
jaar. Het bestuur geeft daarbij tevens aan welke
eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht,
welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn
gepland en dat één en ander met de auditcommissie
en de raad van commissarissen is besproken.

Kader 1. Principes en
best practice-bepalingen
Tabaksblat ([CoCG03]).



nemingsleiding een rapportage op over de interne
beheersing (6), die uiteindelijk haar weg vindt naar het
jaarverslag.

Dit artikel richt zich uitsluitend op de (initiële) opzet
van een risicobeheersings- en controlesysteem. Het stap-
penplan dat in dit artikel wordt uiteengezet, is in feite
een nadere invulling van de eerste drie fasen van de hier-
voor beschreven aanpak.
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Volgens Tabaksblat ([CoCG03]) is het bestuur verant-
woordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden
aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering
van de vennootschap. Een van de best practices die
Tabaksblat in dit kader aandraagt, is het uitvoeren van
risicoanalyses van de operationele en financiële doel-
stellingen van de vennootschap.

In de praktijk is het in kaart brengen van de operatio-
nele risico’s een activiteit die separaat (in workshop-
vorm) door de leiding van de onderneming op een orga-
nisatiebreed niveau wordt uitgevoerd en niet in detail
op procesniveau (zoals dat wel voor de financiële risi-
co’s gebeurt). Deze vorm van risicobeheersing wordt ook
wel Enterprise Risk Management genoemd. Uiteraard
kan deze organisatiebrede risicoanalyse leiden tot heel
specifieke maatregelen binnen processen waarover bin-
nen het risicobeheersings- en controlesysteem gerap-
porteerd wordt. Deze operationele eisen aan de interne
controle worden in de hierna te bespreken aanpak (voor
de financiële risico’s) meegenomen.

Het stappenplan voor de invoering van een risicobe-
heersings- en controlesysteem in het kader van Tabaks-
blat volgt een projectmatige aanpak en bestaat uit vier
stappen:
1. Voorbereiding;
2. Scoping;
3. Bouw;
4. Implementatie.

De voorbereidings- en scopingstappen zijn een nadere
invulling van de eerste twee fasen in figuur 2. De bouw-
en implementatiestappen zijn een invulling van de docu-
mentatiefase (fase 3) in figuur 2.
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Stap 1. Voorbereiding

Het doel van deze stap is enerzijds om het project zelf
op de rails te zetten en anderzijds de organisatie voor
te bereiden op de inspanning en wijzigingen die het pro-
ject vereist dan wel tot gevolg zal hebben. Vooral het
laatstgenoemde punt verdient voldoende aandacht. De
invoering van een risicobeheersings- en controlesysteem
heeft een grote impact op de organisatie. Niet eens
zozeer als gevolg van de initiële implementatie, maar
met name door de periode erna, als het systeem in de
praktijk wordt gebruikt.

Een risicobeheersings- en controlesysteem raakt alle
lagen binnen de organisatie. Interne beheersingsmaat-
regelen vinden voor een belangrijk deel plaats op het
operationele niveau als onderdeel van de dagelijkse
werkzaamheden. Maar het is uiteindelijk de Raad van
Bestuur die inzicht moet hebben in de werking van deze
beheersingsmaatregelen en hier voldoende bewijs van
moet hebben om hierover in het jaarverslag te rappor-
teren. De onderbouwing zal verschaft moeten worden
door de tussenlagen (tactisch niveau).

Daarnaast beperkt een risicobeheersings- en controle-
systeem zich niet alleen tot bedrijfsprocessen. Een van
de grote valkuilen is onvoldoende aandacht voor de IT-
systemen en onderliggende infrastructuur. De heden-
daagse beursgenoteerde bedrijven steunen voor een
belangrijk deel op hun IT-systemen ter ondersteuning
van de primaire processen. Denk aan bedrijfsbrede ERP-
systemen. Het waarborgen van de betrouwbaarheid van
de gegevensverwerking in die systemen is een essentieel
onderdeel van een adequaat risicobeheersings- en con-
trolesysteem. Dit betekent onherroepelijk dat er behal-
ve aan de proceskant ook het nodige geregeld moet wor-
den aan de IT-kant op het gebied van interne beheer-
singsmaatregelen en de werking hiervan.

Het is daarom essentieel om binnen de organisatie vol-
doende betrokkenheid te creëren binnen alle lagen van
de organisatie die uiteindelijk te maken krijgen met het
risicobeheersings- en controlesysteem.

Betrokkenheid begint al bij de projectorganisatie en in
het bijzonder bij de samenstelling van het projectteam
en de stuurgroep. Zo zal in de stuurgroep niet alleen de
bedrijfskant (bijvoorbeeld in de vorm van een CFO en
COO) vertegenwoordigd zijn, maar ook de IT-kant (in
de vorm van de CIO). Ditzelfde geldt voor het project-
team. Daarnaast is het van belang dat het projectteam
een gemixt team is: het bestaat bij voorkeur uit perso-
nen betrokken bij de belangrijkste bedrijfs- en IT-beheer-
processen.

Bijzondere aandacht verdient de keuze van de project-
leider en de rol van de externe adviseur. Organisaties
zijn geneigd de projectleidersrol neer te leggen bij de

externe adviseur. Hoewel dit gezien de ervaring van de
externe adviseur een logische keus lijkt, heeft dit in het
kader van betrokkenheid niet de voorkeur. Het voordeel
van een interne projectleider ten opzichte van een exter-
ne is dat deze de mensen in de organisatie kent, min-
der afstandelijk overkomt op de medewerkers dan een
externe adviseur en over het algemeen ook makkelijker
zaken geregeld krijgt binnen de organisatie dan een
externe. Al deze aspecten spelen een belangrijke rol in
de mate van betrokkenheid van de organisatie in het
algemeen en de medewerkers in het bijzonder.

Daarnaast wordt voorkomen dat het risicobeheersings-
en controlesysteem gezien wordt als een product van
een externe adviesorganisatie in plaats van een eigen
project waar de organisatie zelf verantwoordelijk voor
is, waardoor er voor het systeem minder draagkracht is
binnen de organisatie. Uiteindelijk is en blijft de orga-
nisatie zelf verantwoordelijk voor de interne beheer-
singsmaatregelen en het controlesysteem eromheen.

Bij voorkeur is de rol van de externe adviseur een onder-
steunende en blijft de organisatie zelf in de ‘lead’.

De hierboven beschreven projectstructuur wordt vast-
gelegd in het projectplan, dat één van de eindproducten
is van deze stap. Het projectplan beschrijft naast de pro-
jectorganisatie en bijbehorende overlegstructuur, ook
het plan van aanpak, zoals dat feitelijk in dit artikel uit-
een wordt gezet. Met name bij dit plan van aanpak is het
belangrijk om concreet aan te geven welke eindproduc-
ten er per fase worden opgeleverd.

Uit de praktijk blijkt dat het voor organisaties vaak las-
tig is om zich voor te stellen wat bepaalde project-‘deli-
verables’ concreet inhouden en wat van de organisatie
wordt verwacht om te komen tot deze deliverables. Het
is daarom zaak om hier in een zo vroeg mogelijk stadi-
um van het project duidelijkheid over te creëren. Net als
in veel andere situaties gaat het credo ‘zien is geloven’
hier ook op: de organisatie krijgt pas inzicht in wat zij
moet opleveren als zij concrete voorbeelden van eind-
producten ziet.

Nadat het plan van aanpak gereed is, is het zaak het pro-
ject (formeel) binnen de organisatie te introduceren door
het houden van een ‘kick-off’-sessie. Deze introductie zal
zich in eerste instantie richten op het projectteam en de
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onvoldoende aandacht voor de IT-systemen

en onderliggende infrastructuur



projectverantwoordelijken (i.c. de stuurgroep). Belang-
rijk agendapunt tijdens deze kick-off is het toelichten
van het plan van aanpak, de verantwoordelijkheden van
de projectteamleden en de eindproducten per project-
fase. Voor laatstgenoemde dient zoveel mogelijk gebruik
te worden gemaakt van concrete voorbeelddeliverables,
zoals hiervoor al genoemd. De kick-off markeert tevens
het einde van de voorbereidingsfase.

Stap 2. Scoping

Het doel van de scopingfase is enerzijds om vast te stel-
len welke processen en IT-componenten onderdeel zijn
van het risicobeheersings- en monitoringsysteem en
anderzijds meer inzicht te krijgen in de benodigde tijds-
besteding voor de vervolgfase (bouw). Het uitgangspunt
hierbij is dat de focus van het risicobeheersings- en moni-
toringsysteem ligt op de kritische interne beheersings-
maatregelen (ook wel ‘key controls’ genaamd) binnen
de belangrijkste bedrijfsprocessen en IT-componenten.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alle interne-
controlemaatregelen binnen de organisatie te gaan
monitoren. Voor het bepalen van de belangrijkste pro-
cessen en IT-componenten gelden de relaties zoals weer-
gegeven in de reeds eerder besproken figuur 1 als uit-
gangspunt. Daarnaast zijn de resultaten van de Enter-
prise Risk Management-workshop met betrekking tot
operationele risico’s input voor de scopingfase.

De scopingfase bestaat uit vijf kernactiviteiten: bepalen
van de belangrijkste bedrijfsprocessen, bepalen van de
belangrijkste bedrijfsapplicaties en IT-componenten,
bepalen van de rapportagestructuur en verantwoorde-
lijkheden met betrekking tot de monitoring van de inter-
ne beheersing, bepalen van de eisen van de control- en
monitoringtool en het uitvoeren van een pilot.
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Bepalen belangrijkste bedrijfsprocessen
Startpunt is de jaarrekening, met daarin de balans, ver-
lies-en-winstrekening en diverse toelichtingen. Aan de
hand van de jaarrekeningposten wordt een formele aflei-
ding gemaakt naar de onderliggende processen. Con-
creet betekent dit dat voor elke post wordt bepaald welke
(sub)processen de meeste invloed hebben op de betref-
fende post. Hierbij dient zoveel mogelijk aangesloten
te worden bij de bestaande procesbeschrijvingen van de
organisatie. Bij deze exercitie speelt de financiële func-
tie een belangrijke rol. Het resultaat wordt vastgelegd
in een matrix waarin de financiële posten gerelateerd
worden aan de bedrijfsprocessen (figuur 3).

Bepalen belangrijkste bedrijfsapplicaties en 
IT-componenten
Nadat bekend is welke processen binnen de scope val-
len, wordt eenzelfde soort ‘mapping’ gemaakt voor de
relatie tussen processen en IT-systemen, inclusief onder-
liggende infrastructuur. Hiervoor is het noodzakelijk
inzicht te hebben in de applicatieportfolio en het bijbe-
horende systeemlandschap van de organisatie. Op basis
van de applicatieportfolio wordt voor elk van de pro-
cessen die in scope zijn, bepaald wat de belangrijkste
systemen zijn ter ondersteuning van die processen.
Behalve met de applicaties zelf dient hier ook rekening
te worden gehouden met interfaces tussen de systemen
(al dan niet via middleware): zowel tussen de systemen
van de organisatie zelf, als met externe systemen (zoals
communicatie met leveranciers en banken). Als laatste
worden op basis van de geïdentificeerde systemen de
belangrijkste componenten uit de onderliggende infra-
structuur bepaald. Hiermee wordt bedoeld: het server-
platform (bijvoorbeeld Microsoft Windows, Unix), de
onderliggende database (bijvoorbeeld Oracle, Microsoft
SQL) en kritische netwerkcomponenten, zoals firewalls.
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Ook deze afleiding wordt vastgelegd in een matrix
(figuur 4).

Bepalen van de rapportagestructuur
De derde activiteit binnen de scopingfase is het bepalen
van de rapportagestructuur en verantwoordelijkheden
met betrekking tot de monitoring van de interne beheer-
sing. Onderdeel van het risicobeheersings- en monito-
ringsysteem is dat de organisatie periodiek zelf de wer-
king van de interne beheersingsmaatregelen beoordeelt,
eventuele deficiënties vaststelt en hierover rapporteert.
De bijbehorende rapportagestructuur en verantwoorde-
lijkheden kunnen verduidelijkt worden aan de hand van
de rapportagepiramide in figuur 5.

De piramide geeft schematisch de organisatie weer.
Onder in de piramide vinden de feitelijke dagelijkse pro-
cessen plaats. In de processen zijn diverse interne
beheersingsmaatregelen verankerd, waarvan de organi-
satie een deel actief zal willen gaan monitoren: de key
controls. Deze beheersingsmaatregelen worden uitge-
voerd gedurende het proces door een medewerker. Deze
medewerker wordt wel de ‘control executor’ genoemd,
omdat hij/zij verantwoordelijk is voor het feitelijk uit-
voeren van de key control.

De organisatie zal zekerheid willen krijgen over de wer-
king van de uitgevoerde key controls. Binnen het risico-
beheersings- en monitoringsysteem is deze verantwoor-
delijkheid mede toebedeeld aan de ‘control assessor’
(ook wel ‘control reviewer’ genaamd). De belangrijkste
taak van de control assessor is om periodiek vast te stel-
len of de key controls daadwerkelijk worden uitgevoerd
zoals bedoeld en of er geen afwijkingen geconstateerd
zijn; indien dat wel het geval is, moet hij de impact hier-
van bepalen. Het is aan de control assessor om zijn bevin-
dingen (onderbouwd met bewijzen – fact finding) vast
te leggen en hierover te rapporteren. Als onderdeel van
de scopingfase wordt vastgesteld welke functionaris na
implementatie de rol van control assessor gaat vervul-
len. Hierbij is het van belang rekening te houden met
het feit dat de control assessor over diepgaande kennis
van het proces waarbinnen de key control valt moet
beschikken om de werking van de key control adequaat
te kunnen beoordelen. Bij voorkeur wordt de rol van con-
trol assessor toebedeeld aan diegene die zo dicht moge-
lijk op het feitelijke proces staat, bijvoorbeeld een groeps-
leider, teamleider of procesverantwoordelijke. Maar in
de praktijk komt het ook voor dat een Internal Audit-
afdeling verantwoordelijk is voor het uitvoeren van
reviews.

Op afdelings- of corporateniveau bevindt zich de ‘con-
trol monitor’. In tegenstelling tot de control assessor, die
puur vanuit zijn eigen proces redeneert, beoordeelt de
control monitor de key controls vanuit een bedrijfsbreed
perspectief. De control monitor is verantwoordelijk om
periodiek (maar met een lagere periodiciteit dan de con-

trol assessor), aan de hand van de door de control asses-
sor uitgevoerde beoordelingen, een overkoepelend oor-
deel te geven over de werking van de betreffende key
control. Hij bepaalt of er sprake is van zwakheden in het
internecontrolestelsel en rapporteert hierover. Als onder-
deel van de scopingfase wordt bepaald welke functio-
naris de rol van control monitor gaat vervullen. In de
praktijk zal dit bijvoorbeeld een afdelingshoofd of con-
troller zijn.

Helemaal boven in de piramide bevindt zich de Raad van
Bestuur, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor
het risicobeheersings- en monitoringsysteem. De Raad
van Bestuur zal over (geaggregeerde) informatie willen
beschikken met betrekking tot de werking van de key
controls en de status van de beoordelingen door de con-
trol assessors en control monitors. De periodieke rap-
portages door laatstgenoemden zijn de basis voor de
informatieverschaffing aan de Raad van Bestuur. Op
grond van deze informatie stelt de Raad van Bestuur de
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Windows werkstation

In
ko

op
Lo

gi
st

ie
k

Ve
rk

oo
p

Tr
ea

su
ry

H
um

an
 

   
Re

so
ur

ce
s

Platform/infrastructuur

Processen

Processen

Systemen

Omschrijving

✓

✓
✓✓

✓✓
✓

In
ko

op
Lo

gi
st

ie
k

Ve
rk

oo
p

H
um

an
 

   
Re

so
ur

ce
s

✓

✓
✓

✓
✓

N
um

m
er

N
aa

m
1
2
3

ERP Inkoop > ERP Financieel
Excel > CRM
ERP Financieel > CRM

Interfaces

N
um

m
er

N
aa

m

Tr
ea

su
ry

Figuur 4. Mapping
processen naar 

IT-componenten.

Operationele
uitvoering van
controls

Toezicht op uitvoering controls

IT
 t

e
r 

o
n

d
e

rs
te

u
n

in
g

 v
a

n
 c

o
n

tr
o

l- 
e

n
 m

o
n

it
o

ri
n

g
p

ro
ce

s
IT

 t
e

r 
o

n
d

e
rs

te
u

n
in

g
 v

a
n

 c
o

n
tr

o
l- 

e
n

 m
o

n
it

o
ri

n
g

p
ro

ce
s

IT
 t

e
r 

o
n

d
e

rs
te

u
n

in
g

 v
a

n
 c

o
n

tr
o

l- 
e

n
 m

o
n

it
o

ri
n

g
p

ro
ce

s

Re-inspection
Internal audit

Afdelingshoofd/
  controller

* Reviewen uitgevoerde controls

* Beoordelen effectiviteit controls

CEO
CFO

Afdeling

Control
monitor

Proceseigenaar

Control assessor

Control executor
Lokale functionarissen

per kwartaal

maandelijks

dagelijks

* Eindverantwoordelijke

* Monitoring controls

Proces-
  verantwoordelijke/
    teamleider

Figuur 5.
Rapportagepiramide.



eerdergenoemde mededeling op die in het jaarverslag
wordt opgenomen.

Afhankelijk van de organisatiestructuur kunnen binnen
de rapportagepiramide extra niveaus wenselijk zijn. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een
moedermaatschappij met diverse werkmaatschappijen.
Feitelijk heeft elke werkmaatschappij haar eigen rap-
portagepiramide; de piramides worden uiteindelijk via
een overkoepelende structuur samengevoegd op hol-
dingniveau. Wel heeft het de voorkeur de rapportage-
en verantwoordelijkhedenstructuur met betrekking tot
de monitoring van de interne beheersing zo compact
mogelijk te houden.

Bepalen eisen control- en monitoringtool
Het mag helder zijn dat de hiervoor beschreven rappor-
tagestructuur zich uitermate leent om ondersteund te
worden door een geautomatiseerde tool. Inmiddels zijn
er in de markt diverse aanbieders van control- en moni-
toringtools. Groot voordeel van dergelijke tools is dat zij
het gehele proces van vastlegging van key controls, het
beoordelen van key controls en het rapporteren hierover
ondersteunen, waardoor het risicobeheersings- en con-
trolesysteem gestructureerd en gecentraliseerd in één
tool is ondergebracht en onderhouden kan worden. Dit
betekent niet dat een organisatie zonder meer een wil-
lekeurige standaardtool moet aanschaffen.

Als onderdeel van de scopingfase bepaalt de organisatie
aan welke functionele en technische eisen de tool moet
voldoen. Hierbij zijn drie functionele deelgebieden van
belang:
• De opzet van het risicobeheersings- en monitoringsys-
teem in de tool. Het gaat hierbij om de manier waarop
processen kunnen worden vastgelegd, de koppeling naar
de financiële posten uit de balans, de relatie naar de
onderliggende bedrijfsapplicaties en IT-infrastructuur,
de manier waarop key controls worden vastgelegd, enzo-
voort. Een belangrijk aspect om rekening mee te houden
is de mate van integratie tussen een eventueel reeds door
de organisatie gebruikte procesmodelingtool en de con-
trol- en monitoringtool.
• De beoordeling van key controls. Het gaat hierbij om
de manier waarop control assessors en control monitors
hun beoordelingen moeten uitvoeren en hoe de tool hen
hierin ondersteunt, inclusief de workflow en bijvoor-
beeld met aanmaken van issuepunten. Eén van de
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belangrijkste aspecten hierbij is de manier waarop de
control assessor de bewijsvoering (fact finding) rondom
de beoordeelde key controls kan vastleggen en verga-
ren. Denk hierbij aan het digitaal ‘uploaden’ van fact fin-
ding in de tool of zelfs automatische koppelingen met
andere systemen, waardoor de fact finding direct in de
tool beschikbaar is. Eén van de ‘softere’ aspecten is de
acceptatie van de tool door de gebruiker: het is de
gebruiker die uiteindelijk met de tool moet gaan wer-
ken. Zaken als de ‘look and feel’ en het gebruiksgemak
kunnen doorslaggevend zijn.
• De rapportage over de werking van key controls. Hoe-
wel functioneel waarschijnlijk het minst spannend, is dit
het meest onderschatte aspect van de tool. De organi-
satie zal vooraf eerst een duidelijk beeld moeten hebben
welke rapportages en rapportagevormen (detailrappor-
ten, overkoepelende dashboards en dergelijke) zij wil
gaan gebruiken als onderdeel van het risiscobeheersings-
en monitoringsysteem. Niet alleen de inhoud van de rap-
portages zelf, maar ook de manier van presenteren is
een belangrijk aspect. Daarnaast is de flexibiliteit van de
rapportgenerator een aspect om rekening mee te hou-
den. Vaak zal door gebruik in de praktijk blijken dat aan-
passing van rapportages gewenst is. Van belang is om al
in een zo vroeg mogelijk stadium voorbeelden van rap-
portages te krijgen, zoals deze na implementatie door
de tool zullen worden gegenereerd.

Naast functionele aspecten spelen ook technische aspec-
ten een rol, bijvoorbeeld de performance van de tool, de
benodigde ruimte voor het opslaan van digitale fact fin-
ding en de vereiste IT-infrastructuur voor het draaien
van de tool.

Uitvoeren van een pilot
Een activiteit die zijn nut in de praktijk bewezen heeft,
is het uitvoeren van een pilot voordat de feitelijke bouw-
fase in alle hevigheid van start gaat. Het doel van de pilot
is om de bouwfase (waarin de key controls en manier
van beoordelen – ook wel ‘testen’ genaamd – bepaald
worden) in beperkte mate uit te voeren om zo inzicht
te krijgen in de vereiste tijdsbesteding en mogelijke
issues die bij de bouw naar voren komen. De pilot is fei-
telijk het eerste moment waarop de organisatie (niet
alleen het projectteam) concreet aan de slag gaat met
het bepalen van risico’s, het definiëren van key controls
en het uitwerken van testinstructies.

Voor de pilot wordt één deelproces, zowel aan de pro-
ceskant als aan de IT-kant, geselecteerd en in work-
shopvorm uitgewerkt. Op basis van de pilot vindt een
evaluatie plaats aan de hand waarvan de aanpak van de
bouwfase op voorhand bijgestuurd kan worden.

Daarnaast heeft het uitvoeren van een pilot nog een
ander groot voordeel. Resultaten van de pilot zijn een
volledig op de organisatie toegespitste en uitgewerkte
Internal Control Framework (vastlegging van risico’s en
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bijbehorende key controls) en Internal Control Proce-
dure (vastlegging van de manier waarop getest moet
worden) voor de pilotprocessen. Deze kunnen als een
concreet en voor de organisatie herkenbaar startpunt
dienen voor de overige processen in de bouwfase.

Fase 3. Bouw

De bouwfase is de meest tijdrovende fase van het pro-
ject, maar is in essentie niet meer dan een herhaling van
de pilot voor alle overige processen. Het doel van de
bouwfase is om enerzijds voor elk van de processen de
key controls te bepalen en anderzijds voor elk van de
key controls vast te stellen hoe deze beoordeeld (getest)
dient te worden. De vastlegging van eerstgenoemd
aspect heet het Internal Control Framework (kortweg
ICF) en van laatstgenoemd aspect de Internal Control
Procedure (kortweg ICP). Beide termen zijn reeds geval-
len bij de pilot, maar worden hier verder toegelicht.

Kick-off
Tot op dit punt is slechts een beperkt deel van de orga-
nisatie betrokken geweest bij het project, namelijk de
leden van de project- en stuurgroep en de medewerkers
die deel hebben genomen aan de pilot. Voordat gestart
wordt met de feitelijke bouwactiviteiten is het van belang
het project organisatiebreed te introduceren. Tijdens de
bouwfase zullen per proces diverse medewerkers een rol
krijgen. Voorkomen moet worden dat zij plots gecon-
fronteerd worden met allerlei taken die van hen ver-
wacht worden, wat een negatief effect zal hebben op
de betrokkenheid.

Een goede methode om het project in het algemeen en
de bouwfase in het bijzonder breed neer te zetten is het
organiseren van een kick-off-sessie. Vergelijkbaar met
de kick-off bij de start van het project, maar nu voor een
breder publiek.

Bij deze kick-off is het zaak te focussen op wat er aan
het einde van de bouwfase opgeleverd moet zijn. Een
valkuil hier is dat het verhaal dat c.q. de presentatie die
gehouden wordt te algemeen is en niet tot de verbeel-
ding van de aanwezigen spreekt. Dit kan een belemme-
ring zijn bij de uitvoering van de bouwfase. Daarom is
het van belang de eindproducten van de bouwfase zoveel
mogelijk toe te lichten aan de hand van concrete voor-
beelduitwerkingen. Voor dit laatste kan ideaal gebruik
worden gemaakt van de resultaten van de pilot uit de
voorgaande fase. Deze voorbeelden zijn ook het meest
herkenbaar voor de aanwezigen.

Internal Control Framework (ICF)
In het ICF worden voor de processen/subprocessen zoals
geïdentificeerd tijdens de scopingfase de key controls
vastgelegd. Bij het uitwerken van het ICF is het van
belang voldoende betrokkenheid vanuit de organisatie
te creëren. Dit kan door het ICF uit te werken in work-

shopvorm. Hierbij spelen twee aspecten een rol: de
samenstelling van de workshops en de verdeling van pro-
cessen over de workshops.

Maximale betrokkenheid vanuit de organisatie wordt
bereikt door in de workshops alle niveaus, zoals onder-
kend in de eerder beschreven rapportagepiramide
(behalve de Raad van Bestuur), te betrekken. Dit bete-
kent dat zowel control executors, control assessors/revie-
wers als control monitors deelnemen aan de workshop.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat alle functionarissen
die straks het risicobeheersings- en monitoringsysteem
gaan gebruiken, vertegenwoordigd zijn. Hoewel de con-
trol executors formeel geen rol hebben in het gebruik
van het risicobeheersings- en monitoringsysteem, zijn
het over het algemeen juist zij die de meeste detailken-
nis van het proces hebben. Naast het feit dat deze detail-
kennis zeer nuttig is bij het opstellen van het ICF (en ook
de hierna te bespreken ICP), speelt er nog een ander
aspect mee. In de praktijk blijkt dat uitvoerende mede-
werkers het erg op prijs stellen als zij actief deel mogen
nemen aan dergelijke workshops. Enerzijds is het voor
hen een uitgelezen mogelijkheid om te vertellen over
hun proces en wat er allemaal misgaat in hun proces,
anderzijds verhoogt hun deelname de acceptatie van het
risicobeheersings- en controlesysteem binnen de orga-
nisatie als geheel.

Naast de samenstelling van de workshops is de verde-
ling van de processen een aandachtspunt. Bij voorkeur
dient de workshop beperkt te worden tot één proces (dus
voorkom het combineren van meerdere – niet-gerela-
teerde – processen in één workshop). Door de workshop
te beperken tot één proces blijft het aantal deelnemers
beperkt, is er voldoende ruimte voor discussie en kan
er gemakkelijker overeenstemming over het ICF worden
bereikt.

Terug naar het ICF. Het ICF (figuur 6) wordt opgebouwd
door per proces, zoals bepaald tijdens de scopingfase,
een risicoanalyse uit te voeren om de belangrijkste finan-
ciële risico’s te bepalen. Tijdens de workshop zal hier-
over overeenstemming moeten worden bereikt. Op
grond van de geïdentificeerde risico’s wordt een door-
vertaling gemaakt naar mitigerende maatregelen. Uit-
eindelijk zal tijdens de workshop bepaald moeten wor-
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den welke maatregelen feitelijke key controls zijn. Zo
zal in het algemeen een overspannende beheersings-
maatregel van groter belang zijn dan niet-overspannen-
de beheersingsmaatregelen.

De key controls die geïdentificeerd worden, zijn vaak
reeds bestaande beheersingsmaatregelen aangevuld met
nieuw in te voeren maatregelen op grond van de risico-
analyse. In het uiterste geval heeft de workshop puur het
karakter van het vastleggen van de huidige AO/IC. Het
is dan ook handig om (voorzover beschikbaar) bestaan-
de AO/IC-documentatie, zoals een AO/IC-handboek, als
basis te nemen voor de workshops.

De aandachtsgebieden die tijdens het opstellen van de
ICF’s afgedekt moeten worden, zijn schematisch weer-
gegeven in figuur 7. De figuur toont twee piramides: een
functionele en een technische.

De linkerpiramide (functioneel) bevat de bedrijfspro-
cessen, onderliggende applicaties en interfaces. Alle drie
(uiteraard) gebaseerd op de afleiding gemaakt tijdens
de scopingfase. Vanuit functioneel oogpunt zal bij het
opstellen van de ICF’s aandacht moeten worden besteed
aan beheersingsmaatregelen in de bedrijfsprocessen
(denk aan handmatige procedures, afstemmingen en
functiescheidingen in de organisatie), beheersings-
maatregelen in de applicaties (denk aan geprogram-
meerde controles, zoals three-way matching, limietcon-
troles en geprogrammeerde functiescheidingen/autori-
saties) en beheersingsmaatregelen met betrekking tot
interfaces (denk aan het analyseren van uitschieters bij
het overzetten van inkooporders vanuit logistieke naar
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financiële systemen, of het waarborgen van de integri-
teit van betaalbestanden naar de bank).

De rechterpiramide (technisch) bevat de IT-beheersings-
processen en de IT-infrastructuurcomponenten, beho-
rende bij de applicaties uit de linkerpiramide. Ook deze
zijn gebaseerd op de oorspronkelijke afleiding uit de sco-
pingfase. Tijdens het opstellen van de ICF’s zal aandacht
moeten worden besteed aan het beheer van de applica-
ties en infrastructuurcomponenten (denk aan maatre-
gelen ter voorkoming van ongeautoriseerd wijzigen van
applicaties en het ongecontroleerd verschaffen van toe-
gang tot het ERP-systeem) en aan de beveiliging van IT-
infrastructuurcomponenten (zoals het toepassen van
security baselines).

Overigens is de organisatie uiteindelijk zelf verant-
woordelijk voor het bepalen van de key controls. De rol
van de externe adviseur zal zich met name richten op
het faciliteren en leiden van de workshops, het waar-
borgen van de volledigheid van de ICF’s (zijn alle aspec-
ten geraakt, is er een gezonde mix van type beheer-
singsmaatregelen) en het aandragen van ‘best practices’
op het gebied van key controls.

Internal Control Procedure (ICP)
Nadat tijdens de workshop het ICF is opgesteld, wordt
voor elk van de key controls een ICP opgesteld (figuur 8).

Het belangrijkste en meteen ook het lastigste onderdeel
van de ICP is de zogenaamde reviewinstructie. De review-
instructie omschrijft de activiteiten die de control asses-
sor moet uitvoeren om de werking van de betreffende
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key control vast te stellen. De uitdaging zit hem in het
zo concreet mogelijk maken van de instructie, zodat deze
in feite zelfstandig leesbaar is. De reviewinstructie
beschrijft in ieder geval:
• Wat de control assessor moet controleren (waar moet
hij op letten?).
• Welke documentatie (bijvoorbeeld lijsten, schermen
en dergelijke) de control assessor moet gebruiken bij zijn
beoordeling. Van belang is om hier bijvoorbeeld de exac-
te lijstnaam te noemen, het menu dat geraadpleegd moet
worden, en de transactie die moet worden uitgevoerd.
• Hoe de control assessor moet controleren (bijvoor-
beeld het nemen van een steekproef, het uitvoeren van
een afstemming). Ook hierbij geldt weer hoe concreter
hoe beter: de grootte van de steekproef, specifieke tole-
ranties waar rekening mee moet worden gehouden en
dergelijke.
• Wanneer de control als effectief beoordeeld moet wor-
den en wanneer niet.

Naast de reviewinstructie wordt in de ICP de vast te leg-
gen documentatie gespecificeerd. Het gaat hier om de
documentatie die de control assessor (in de control- en
monitoringtool) moet vastleggen ter onderbouwing van
zijn beoordeling. Het spreekt voor zich dat als de review-
instructie goed is gedefinieerd, de documentatie een-
voudigweg hieruit kan worden afgeleid.

Een ander element dat vastgelegd wordt in de ICP is de
reviewfrequentie. Dit is de frequentie waarmee de con-
trol assessor de werking van de key controls gaat beoor-
delen. Hoewel er geen voorgeschreven frequenties zijn
(Tabaksblat geeft hiervoor geen enkele guidance), geldt
in het algemeen dat hoe vaker de key control wordt uit-
gevoerd, hoe hoger de reviewfrequentie behoort te zijn.
De frequenties in tabel 1 kunnen als uitgangspunt die-
nen bij het bepalen van de reviewfrequentie.

Vervolgens wordt in de ICP de control assessor (revie-
wer) zelf vastgelegd. Hiervoor wordt gebruikgemaakt
van de rapportagepiramide zoals die tijdens de sco-
pingfase is opgesteld: in die fase is bepaald welke func-
tionaris verantwoordelijk is voor het reviewen van key
controls. In de ICP hoeft deze functionaris alleen nog
maar specifiek te worden gemaakt (bijvoorbeeld team-
leider moet worden teamleider Inkoop).

Een bijzonder aandachtspunt waar rekening mee moet
worden gehouden is het feit dat er meerdere control
assessors bij een bepaalde key control kunnen horen. Of
andersom: een key control kan van toepassing zijn op
meerdere bedrijfsonderdelen. Bijvoorbeeld, indien een
organisatie beschikt over meerdere verkoopkantoren
(met elk een eigen teamleider) kan een key control van
toepassing zijn op alle verkoopkantoren. Indien de team-
leider verantwoordelijk is voor het reviewen van de
betreffende key control, zal per verkoopkantoor een
andere teamleider de review moeten uitvoeren voor zijn
eigen verkooporganisatie. Om dit te ondervangen zul-
len voor één key control meerdere ICP’s gedefinieerd
moeten worden, namelijk voor elk verkoopkantoor één.

Als laatste bevat de ICP ook de verantwoordelijke con-
trol monitor en de frequentie waarmee de monitor zijn
taken moet uitvoeren. De control monitor maakt gebruik
van dezelfde reviewinstructie als de control assessor.
Ook voor de monitoractiviteiten bestaan geen voorge-
schreven frequenties. In ieder geval geldt dat deze acti-
viteiten met een lagere frequentie plaatsvinden dan de
reviewactiviteiten. Tabel 1 bevat ook een mogelijk uit-
gangspunt bij het bepalen van de monitorfrequentie.

Hoewel misschien een logisch ogende aanpak, blijkt de
workshopvorm in de praktijk niet de meest geschikte
vorm voor het uitwerken van de ICP’s. Veel details die
nodig zijn voor het uitwerken van de ICP’s (met name
de reviewinstructie) zijn tijdens de workshop niet
beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan lijstnamen/num-
mers, menupaden, transactienamen. De invulling van
dergelijke details zal de medewerker uiteindelijk toch
vanaf zijn eigen werkplek het beste kunnen bepalen.

Een uitstekend alternatief is het gezamenlijk bepalen van
een opleverdatum voor de ICP’s ter afsluiting van de ICF-
workshops. Vervolgens kan de medewerker in zijn eigen
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Reviewinstructie Documentatie

Overzicht ‘Limieten 
& toleranties’ uit ERP

Control assessor

Teamleider
Factuurafhandeling

Reviewfrequentie

Maandelijks

Control monitor

Hoofd 
afdeling Inkoop

Monitorfrequentie

Kwartaal

Beheersingsmaatregel

Three-way match tussen 
inkooporder, ontvangst en 
factuur: bij prijsverschillen 
groter dan 1% of €10 
wordt de factuur niet 
verwerkt

Stel aan de hand van 
het overzicht ‘Limieten 
& toleranties’ uit ERP 
vast dat de toleranties 
voor automatisch 
matchen van facturen 
correct zijn. Bij 
afwijkingen is control 
ineffectief.

Figuur 8. Voorbeeld
Internal Control

Procedure (ICP).

Dagelijks en/of per gebeurtenis
Wekelijks
Maandelijks
Per kwartaal
Halfjaarlijks
Jaarlijks

Key control-frequentie

Wekelijks/maandelijks
Maandelijks
Per kwartaal
Halfjaarlijks
Halfjaarlijks
Jaarlijks

Reviewfrequentie

Maandelijks/per kwartaal
Per kwartaal
Halfjaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

Monitorfrequentie

Tabel 1. Verhouding
control-, review- en
monitorfrequentie.



tempo als het hem uitkomt vanaf zijn eigen werkplek de
ICP’s uitwerken. De rol van de externe adviseur zal zich
dan met name richten op Quality Assurance van de ICP’s:
het reviewen van de opgeleverde ICP’s en het zorg dra-
gen dat de ICP’s van voldoende niveau zijn.

Control- en monitoringtool
Een activiteit die parallel aan het opstellen van de ICF’s
en ICP’s loopt is de ontwikkeling c.q. het organisatie-
specifiek maken van de control- en monitoringtool. Uit-
gangspunt hierbij is het eisen-wensenpakket zoals dat
tijdens de scopingfase door de organisatie is gedefi-
nieerd.

Doorgaans zullen deze activiteiten worden uitgevoerd
door de leverancier van de betreffende tool. Van belang
is dat de organisatie er actief op toeziet dat de afge-
sproken functionaliteit (denk aan aangepaste rapporta-
ges) tijdig wordt opgeleverd.

Stap 4. Implementatie

Nadat de ICF’s en ICP’s zijn afgerond, bestaat het risi-
cobeheersings- en monitoringsysteem slechts nog op
papier. Het doel van de implementatiefase is het feite-
lijk tot leven brengen en houden van dit systeem.

Testen en trainen
De implementatie begint met het invoeren van de ICF’s
en ICP’s in de control- en monitoringtool en het func-
tioneel en technisch testen van de tool. Afhankelijk van
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de keuze een standaardtool of een maatwerktool te gaan
gebruiken, zal het testen minder of meer inspanning ver-
eisen. Met name bij maatwerktools zal de testinspanning
groter zijn omdat het geen ‘proven technology’ is waar-
op teruggevallen kan worden. Ongeacht de keuze zal
er voldoende tijd gereserveerd moeten worden voor het
testen van de tool en zal het testen op een gestructu-
reerde wijze moeten verlopen (zie ook [Beuc04]), bij-
voorbeeld door vooraf gedefinieerde testscripts aan de
hand waarvan gebruikers de functionele en technische
aspecten van de tool testen en accepteren.

Door het laten uitvoeren van de tests door medewerkers
die uiteindelijk ook met de tool gaan werken, snijdt het
mes aan twee kanten: enerzijds wordt vastgesteld of de
tool functioneel en technisch aan de eisen voldoet,
anderzijds worden de medewerkers getraind in het
gebruik van de tool.

Daarnaast is het in het kader van training van belang
documentatie c.q. trainingsmateriaal beschikbaar te heb-
ben met betrekking tot het gebruik van de tool.

Organisatorische verankering
Nadat de ICF’s en ICP’s zijn opgevoerd in de tool, de
gebruikers de tool getest hebben en getraind zijn, is de
initiële opzet van het risicobeheersings- en monitoring-
systeem afgerond en kan het gebruikt gaan worden.

Het opzetten van een risicobeheersings- en monitoring-
systeem is echter geen eenmalige exercitie. Zoals in
figuur 9 wordt weergegeven, is het onderhouden van
het risicobeheersings- en monitoringsysteem een conti-
nu proces. Zo kunnen bijvoorbeeld interne en externe
factoren ervoor zorgen dat het risicoprofiel van de orga-
nisatie verandert of kunnen er tijdens het uitvoeren van
de ICP’s zwakheden in de interne controle aan het licht
komen. Daarnaast kan de organisatie vanwege voort-
schrijdend inzicht tot de conclusie komen dat additio-

Het onderhouden van het risicobeheersings-

en monitoringsysteem is een continu proces

Opzetten Internal 
Control Framework
met uit te voeren 
Internal Control
Procedures en 
bepalen frequentie

Monitoren en 
follow-up van
tekortkomingen

Hoofd-
kantoor

Periodieke 
rapportering
over uitkomsten

Uitvoeren van 
Internal Control
Procedures

Operatie

Verkoop

Back-office

Logistiek

Administraties

Figuur 9. Onderhouden van het
risicobeheersings- en

monitoringsysteem: een continu
proces.



nele maatregelen noodzakelijk zijn of dat bepaalde maat-
regelen juist niet meer relevant zijn.

Voor al dit soort situaties dient de organisatie een
gestructureerde werkwijze te hebben. Allereerst dient
de organisatie te beschikken over een formele wijzi-
gingsprocedure aan de hand waarvan wijzigingen in het
risicobeheersings- en controlesysteem (ICF’s en ICP’s in
het bijzonder) worden doorgevoerd. Aspecten waarmee
hierbij rekening moet worden gehouden zijn:
• hoe de bestaande ICF’s en ICP’s periodiek worden ge-
evalueerd;
• hoe wijzigingsverzoeken moeten worden ingediend;
• welk orgaan beslist over ingediende wijzigingsver-
zoeken (van belang is in ieder geval dat zowel de
bedrijfskant als de IT-kant hierin vertegenwoordigd is);
• wie verantwoordelijk is voor het daadwerkelijk wij-
zigen van de ICF’s en ICP’s.

Daarnaast dient bepaald te worden hoe de rapportages
uit de control- en monitoringtool opgenomen worden in
de bestaande rapportage- en overlegstructuur. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het opnemen van de rapporta-
ge met ineffectieve beheersingsmaatregelen als vast
agendapunt bij het maandelijkse afdelingsoverleg.

Samenvatting

Het invoeren van een risicobeheersings- en controlesys-
teem vergt veel van een organisatie. De belangrijkste fac-
tor in het succesvol afronden van het project is het com-
mitment van de organisatie en haar medewerkers
tijdens, maar ook vooral na het project. Om de mede-
werkers betrokken te krijgen en te houden is het essen-
tieel het project zo breed mogelijk in de organisatie uit
te zetten en de medewerkers zo vroeg mogelijk bij het
project te betrekken. Daarnaast is het van groot belang
het project zo ‘lean and mean’ mogelijk uit te voeren

(door strak te focussen op alleen de belangrijkste pro-
cessen en applicaties en alleen key controls) en het pro-
ject zo concreet mogelijk te maken voor de medewerkers.

Tot slot is het van belang het opzetten van een risico-
beheersings- en controlesysteem niet te zien als een een-
malige exercitie. Het raamwerk is continu in ontwikke-
ling en moet actief worden onderhouden. Immers, stil-
stand is achteruitgang!
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