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Terugblik - Waarom?
Terugblik – 4 December 2017

Beoogd groeipad:

Interne Beheersing
Proces dat is gericht op het verkrijgen
van redelijke mate van zekerheid
t.a.v. het  behalen van doelstellingen
aangaande:



Terugblik - Wat?
Focus ligt nu op interne controle

…tot en met 2017!



Terugblik - Waartoe?
Resultaat

Wat hebben we gedaan?

(Zie volgende sheet)

Wat hebben we gedaan?

(Zie volgende sheet)



Controle

Reparatie

Losstaand

Gesprek

Terugblik – Algemene Voorbeelden
Wat hebben we gedaan vanuit de IC (1/2)?

Hoofdzakelijk gegevensgericht. Wel zicht op proces, maar nog onvoldoende zicht op waar het beter kan.

Controle is veelal achteraf. Daaruit voortvloeiende reparatie ook achteraf. Het is efficienter om dit in het 
proces te herkennen en tijdig te repareren, maar nog beter om interne beheersingsmaatregelen te treffen
waardoor fouten worden voorkomen

Beheersing van processen in relatie tot financiele rapportages en rechtmatigheid wordt nog onvoldoende
gezien als onderdeel van het dagelijkse werk

Veel waardevolle gesprekken gevoerd met collega’s. Hiermee hebben we meer bewustzijn gecreeerd.

Resultaat: …maar, momenteel zonder IC geen
goedkeurende verklaring.



Terugblik – Specifieke Voorbeelden
Wat hebben we gedaan vanuit de IC (2/2)?

Reparatie

Gebruik maken van wat er al is. 

Onderwerp Selectie werkzaamheden Resultaat

Sociaal domein Verbandscontroles uitgevoerd o.b.v. beschikbare informatie, 
risicoanalyses, duiding gegeven aan cijfers, ondersteund bij
opstellen jaarcijfers

Voldoende zekerheid t.a.v. sociaal domein verkregen, 
waardoor dit jaar goedkeurende verklaring

Jaarrekeningdossier Interne review op vrijwel volledige dossier voordat het aan
accountant is overgelegd

Soepeler verloop accountantscontrole, veel minder 
vragen

Subsidie-
verstrekkingen

Uitwerking normenkader in concreet toetsingskader en op basis 
daarvan veel diepgaandere controle uitgevoerd dan voorheen. 

Onderkennen dat gehanteerde werkwijze niet helemaal
conform de interne (en gedateerde) regelgeving is. Op 
basis daarvan eerste stap gezet in verbeteringen
werkproces en toekomstige aanpassing normenkader.

Diverse processen Diepgang en reikwijdte controles aangepast Meer zicht op knelpunten, waardoor duidelijker is op 
welke gebieden verbeteringen mogelijk zijn

Rapportering Voor het eerst een integrale interne rapportage aan het 
management met bevindingen en adviezen op grond van de IC

Inzicht en bewustwording op managementniveau van 
het belang van interne beheersing en interne controle



Vooruitblik - Wat?
Focus wordt verlegd van interne controle naar interne beheersing
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…vanaf 2018!

Hard Controls Soft Controls

(Verbijzonderde) Interne 
Controle

Helderheid

Risicobeheersing Transparantie

Primaire registratie Uitvoerbaarheid

Procedurebeschrijving Handhaving

Controletechnische
Functiescheiding

Betrokkenheid

Voorbeeldgedrag

Bespreekbaarheid



Vooruitblik – Waartoe en Hoe?
Resultaat:

Aanpak 2018 (en verder):
a) Meer organisatiegericht – focus op verbetering in het proces

b) Bewustzijn vergroten
c) Samen met MOVE opvolging geven aan bevindingen

d) Projectmatige aanpak (voor bijvoorbeeld het sociaal domein)
e) Goede gesprek blijven voeren

Aanpak 2018 (en verder):
a) Meer organisatiegericht – focus op verbetering in het proces

b) Bewustzijn vergroten
c) Samen met MOVE opvolging geven aan bevindingen

d) Projectmatige aanpak (voor bijvoorbeeld het sociaal domein)
e) Goede gesprek blijven voeren

Op dit moment nog niet
helder in de markt wat 
dit betekent (hoe, wat, 
wanneer, wie etc). 

Op dit moment nog niet
helder in de markt wat 
dit betekent (hoe, wat, 
wanneer, wie etc). 



Vooruitblik – Waartoe en Hoe?
Procesgerichte aanpak

Doel is te komen tot de juiste balans tussen risico’s en beheersingsmaatregelen (binnen de processen).
Te weinig beheersingsmaatregelen en de kans op fouten wordt te groot.
Te veel beheersingsmaatregelen is inefficient en kan als beknellend worden ervaren.

Beheersingsmaatregelen zijn er in allerlei vormen, zoals bijvoorbeeld een invoercontrole (4-ogen-principe), 
gebruik van checklisten bij dossiervorming, toegangsbeveiliging applicaties, managementrapportages, 
functiescheiding, etc. Rol van IC is om de organisatie te helpen met het treffen van de juiste maatregelen op 
het juiste niveau. Dit doen we ook in afstemming met de accountant, voor zover het de jaarrekeningcontrole
raakt. 

Eerste stap hierbij is om de belangrijkste (werk)processen in kaart te brengen, inclusief de gewenste
beheersingsmaatregelen. Dit traject loopt reeds. Controleaanpak voor 2018 blijft, ook in afstemming met 
accountant, voor dit moment nog gegevensgericht, maar we willen wel klaar zijn voor procesgerichte aanpak
vanaf 2019. Mede vanwege de aanbesteding van de accountantscontrole. 



Vragen?



Bijlage: Detailplanning MOVE



Kerst
recesZomerreces

Hoe?
Tijdspad 2018

2018 2019

Jan-…jan feb mrt apr mei jun

Rapport van bevindingen

jul aug sep okt nov dec

Aanbesteding Nieuwe Accountant

Interim Controle 2018

Managementletter 2018
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Opleiding Soft Control & Human Behaviour

Legenda:

Proceseigenaren / 
Teammanager

IC

Controller

Bevindingen – Opvolging Proceseigenaren

(Gegevensgerichte) controles

Bevindingen - Monitoren Opvolging

Bevindingen – Goede Gesprek

IC maakt afspraken
met de 
proceseigenaar
“hoe” en “wanneer” 
bevindingen in de 
toekomst getoetst
gaan worden.

IC maakt afspraken
met de 
proceseigenaar
“hoe” en “wanneer” 
bevindingen in de 
toekomst getoetst
gaan worden.

De proceseigenaar is 
verantwoordelijk voor de 
opvolging van de punten en de 
daaruit voortvloeiende
consequenties.

IC kan adviseren en meedenken
over passende oplossingen.

De optie(s) voor projectmatige
aanpak zijn hier in begrepen.

De proceseigenaar is 
verantwoordelijk voor de 
opvolging van de punten en de 
daaruit voortvloeiende
consequenties.

IC kan adviseren en meedenken
over passende oplossingen.

De optie(s) voor projectmatige
aanpak zijn hier in begrepen.

IC plant gesprekken
in met de 
proceseigenaren
voor nadere
toelichting en
advies.

IC plant gesprekken
in met de 
proceseigenaren
voor nadere
toelichting en
advies.

Hetgeen geleerd in 
de Master wordt
waar mogelijk
toegepast in overleg
met de 
proceseigenaren.

Hetgeen geleerd in 
de Master wordt
waar mogelijk
toegepast in overleg
met de 
proceseigenaren.

De concerncontroller is 
in de lead voor het 
aanbestedingstraject
voor de nieuwe
accountant.

De concerncontroller is 
in de lead voor het 
aanbestedingstraject
voor de nieuwe
accountant.

IC voert controles uit. 

De proceseigenaren zijn
verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de 
dossiers tbv de 
accountant en daaruit
voortvloeiende
reparatie(s).

IC voert controles uit. 

De proceseigenaren zijn
verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de 
dossiers tbv de 
accountant en daaruit
voortvloeiende
reparatie(s).

Jaarlijks wordt vanuit IC 
een update gedeeld
met het MOVE over de 
voortgang van de 
bevindingen en
mogelijke
toevoegingen.

Jaarlijks wordt vanuit IC 
een update gedeeld
met het MOVE over de 
voortgang van de 
bevindingen en
mogelijke
toevoegingen.
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Kerst
recesZomerreces

Hoe?
Tijdspad 2019 t/m 2022

2019 2020 t/m 2022

Jan- etc etcjan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport van bevindingen

Interim Controle 2018

Managementletter 2018

Bevindingen – Opvolging Proceseigenaren

Bevindingen - Monitoren Opvolging

(Gegevensgerichte en proces) controles

Bevindingen – Goede Gesprek

Jaarrekening controle
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Met deze aanpak zetten de 
een basis neer waarbinnen
structuur (planning en
aanpak) en flexibiliteit (hoe 
snel wordt e.e.a. opgepakt
én wat gebeurt er in de 
wereld) mooi samen vallen.

“Samen invulling geven aan
Interne Beheersing”.

Deze flexibiliteit wordt
mede gevraagd omdat nog 
niet duidelijk is wat het In 
Control Statement gaat
inhouden en per wanneer
dit wordt ingevoerd.

Met deze aanpak zetten de 
een basis neer waarbinnen
structuur (planning en
aanpak) en flexibiliteit (hoe 
snel wordt e.e.a. opgepakt
én wat gebeurt er in de 
wereld) mooi samen vallen.

“Samen invulling geven aan
Interne Beheersing”.

Deze flexibiliteit wordt
mede gevraagd omdat nog 
niet duidelijk is wat het In 
Control Statement gaat
inhouden en per wanneer
dit wordt ingevoerd.

Er moet nog bepaald
worden of de 
kwaliteitscheck
jaarrekening 2018 (en
verder) onderdeel blijft
van de werkzaamheden
van IC.

Er moet nog bepaald
worden of de 
kwaliteitscheck
jaarrekening 2018 (en
verder) onderdeel blijft
van de werkzaamheden
van IC.
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