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HANDREIKINGEN
VOOR GEBRUIK

Het taboe “risicomanagement”
“Risicomanagement,
houdt mij af van het realiseren van doelen.”

De werkelijkheid
Risicomanagement, ach dat is zo’n ruim begrip,…….
..… Uw accountant is in staat te ordenen en overzicht te bieden.
Tja, wie kent m’n organisatie nu goed genoeg, ……
..… Uw accountant heeft een goed beeld.
Al die vertrouwelijke bedrijfsinformatie, dat deel je toch niet met iedereen, ……
..… Uw accountant is gewend om vertrouwelijk en deskundig met uw gegevens
om te gaan.
Risicomanagement, dat kost toch alleen maar geld,….
..… Uw accountant kan laten zien hoeveel het steeds herstellen van risicoschade
u kost.

Over risico’s gesproken, …….
… accountant en ondernemer, voer samen een goed gesprek over doelstellingen
en risico’s: een risico-dialoog.

Het resultaat
“Ik dacht dat risicomanagement alleen maar geld en tijd
kost, maar ik kan nu veel makkelijker met succes ondernemen.”
Na het risicogesprek ...
...herkent de klant de kracht van risicomanagement.
...weet de klant beter wat nodig is om risicomanagement effectief uit te voeren.
… kent de mkb-accountant de klant veel beter om te kunnen adviseren.
...kan de mkb accountant proactief en begrijpelijk ondernemer adviseren over risicomanagement.
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Bij de ontwikkeling van het analyse- en beoordelingsinstrument Risicomanagement voor MKB (R MKB) is onder
meer gebruik gemaakt van het analyse- en beoordelingsinstrument interne beheersing uit 1999 (Koninklijk
NIVRA).

2

VOORWOORD
NEMACC, het samenwerkingsverband van de NBA en de Erasmus universiteit, gericht op toepassingsgericht
onderzoek ten behoeve van het mkb, heeft opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden
voor de MKB-accountant om risicomanagement bespreekbaar te maken bij haar klanten.
In opdracht van NEMACC hebben de auteurs onderzoek verricht dat heeft geresulteerd in de aanpak “risico2
management voor MKB” (R KMB). Gedurende het onderzoek is aandacht besteed aan de vraag “Welke bijdrage
kan de mkb-accountant leveren in het duidelijk(er) krijgen van de doelstellingen (financieel en niet-financieel)
in relatie tot risico’s?” Verschillende bestaande governance modellen en methoden en technieken van risicomanagement zijn bestudeerd op de mate waarin ze in het mkb zouden kunnen worden toegepast.
Uiteindelijk bestaat de aanpak uit een risico-dialoog waarin mkb-accountant en de mkb-ondernemer samen in
gesprek gaan over de effectiviteit van risicomanagement bij de mkb-organisatie.
De auteurs hebben bij het samenstellen van het rapport veel steun ontvangen van de NEMACC-Raad. Tenslotte
zijn wij dank verschuldigd aan de mkb-accountants die met de auteurs een eerste versie van de aanpak hebben
besproken en waardevolle aanbevelingen hebben gedaan voor de toepassing in de praktijk.
De echte toets komt als mkb-accountants met hun klanten aan in gesprek gaan over risicomanagement. Wij
wensen u veel succes en zijn benieuwd naar uw ervaringen.
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1

Managementsamenvatting
2

De R MKB-aanpak is gericht op het realiseren van doelen. MKB-ondernemers zijn, van nature, gericht op het
realiseren van hun doelen. Daarbij bestaan er allerlei bedreigingen die tot risico’s kunnen leiden. Risico’s zijn
“het niet of slechts ten dele realiseren van die doelen” omdat bepaalde bedreigingen effectief worden.
Risicomanagement moet de mkb-ondernemer helpen de doelen te realiseren en niet geconfronteerd te worden met (voorkombare) risico’s.
De aanpak behandelt dan ook uit van de volgende vijf componenten:
1. risicobeheersing waarin doelstellingen en risicoanalyse aan de orde komen
2. beheersingsmaatregelen waarin op de maatregelen om met risico’s om te gaan worden besproken
3. informatie en communicatie waarin de factor informatie binnen risicomanagement wordt belicht
4. bewaking waarin de effectiviteit van de eerdere maatregelen wordt geëvalueerd
5. beheersingskader waarin het bredere kader van de organisatie wordt besproken.

In het gesprek, de risicodialoog, komen deze aspecten expliciet naar voren. De aanpak wil risicomanagement
bespreekbaar te maken en daarmee ook de bewustwording voor risico’s én kansen te stimuleren. De handleiding is geschreven om het gesprek door de mkb-accountant goed te kunnen voorbereiden, de risico-dialoog
geordend te laten verlopen en er voor te zorgen dat aantekeningen kunnen worden gemaakt.
Het afzonderlijke werkschrift faciliteert het gesprek met de ondernemer en geeft een basis voor het deugdelijk
vastleggen van bevindingen voor het gemeenschappelijke beeld over de effectiviteit van risicomanagement van
de mkb-accountant en de mkb-ondernemer.
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De risicodialoog bestaat uit de volgende 6 stappen:

Stappen

Kenmerken

1.Voorbereiding

Begrijp de mkb-ondernemer en zijn/haar organisatie.
Maak afspraken en formuleer de opdracht

2.Risicogesprek

Gebruik het instrument met concrete vragen en voorbeelden.
Vorm een beeld van de doelen en de risicohouding van de mkb-ondernemer.
Vraag, luister, vraag door, vat samen en leg de sterke en te verbeteren punten van risicomanagement vast.

3. Rapporteren

Evalueer systematisch de besproken en verzamelde informatie, vat samen en rapporteer bevindingen met het beeld van de effectiviteit van risicomanagement inclusief
sterke en te verbeteren punten

4. Afstemming

Bespreek uw beeld met de mkb-ondernemer.
Wederom, vraag, luister, vraag door, vat samen en leg een (zo mogelijk) gemeenschappelijk beeld van de effectiviteit van risicomanagement en de verbeterpunten vast.

5. Uitvoering

Faciliteer de versterking van de doelrealisatiekracht van de organisatie door een verbetering van de effectiviteit van risicomanagement

6. Evaluatie

Bespreek en evalueer de resultaten met de mkb-ondernemer en help de organisatie de
vaardigheden in het omgaan met risico’s verder te verbeteren.

Er is een apart werkschrift beschikbaar voor gebruik tijdens de gesprekken die de mkb-accountant tijdens de
risico-dialoog voert met de mkb-ondernemer en/of andere medewerkers. In de toepassing van het werkschrift
maakt u aantekeningen die leiden tot de ‘Samenvatting van het risicomanagement’ van de klant. Vervolgens
geeft het werkschrift u mogelijkheden voor ‘Vervolgafspraken gericht op verbetering van de effectiviteit’. Na
beschrijving van het ‘Totaalbeeld effectiviteit risicomanagement’ kan de ‘Evaluatie effectiviteit risicomanagement’ worden uitgevoerd. In het werkschrift is aangegeven hoe deze vervolgstappen (samenvattingvervolgafspraken-totaalbeeld-evaluatie) op een eenvoudige wijze kunnen worden gemaakt.
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2

Inleiding

In deze rapportage worden de handreikingen voor gebruik beschreven. Het beschrijft een analyse- en beoordelingsinstrument risicomanagement voor MKB. U kunt dit instrument als mkb-accountant direct in uw advies2
praktijk gebruiken. We noemen deze aanpak “Risicomanagement voor MKB” (afgekort R MKB).
2

R MKB is gericht op een gestructureerd gesprek tussen accountant en klant. Het geeft handvatten om dat gesprek mogelijk te maken. Het instrument biedt een set van aandachtspunten in de vorm van vragen aan, die
door de gebruiker meer specifiek gemaakt kunnen worden. De aanpak maakt het mogelijk om op een eenvoudige wijze bevindingen vast te leggen en te komen tot verbeteracties.

Toepassing risico-dialoog








Eenvoudig
Gestructureerd per thema
Interactief
Snel te gebruiken
Beperkte voorbereiding, korte doorlooptijd
Gerichte en eenvoudige vastlegging van bevindingen
Goede basis voor vervolgstappen.
2

Hierna wordt de aanpak verder toegelicht. Het doel en de ontwikkeling van R MKB komen daarbij aan de orde.
In hoofdstuk 3 worden handreikingen beschreven die de gesprekscyclus beschrijven en leiden tot tips om de
gesprekken met de klant te voeren. Deze handreikingen zijn ingedeeld naar de vijf componenten en in totaal 23
onderliggende thema’s.

2

Figuur: R MKB-handreikingen in onderlinge samenhang (inclusief thema´s)
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Deze onderwerpen komen aan de orde door de volgende zes stappen te volgen:
Stappen

Kenmerken

1.Voorbereiding

Oriëntatie – begrijp de mkb-ondernemer en zijn organisatie
Planning – geef aan welke stappen volgen
Afspraken – spreek af welk doel, tijd, scope wordt gehanteerd & welke rapportagevorm (schriftelijk/mondeling)
formuleer de opdracht

2.Risico-gesprek

Aanpak – gebruik het instrument met concrete vragen en voorbeelden
Doelen – vorm een beeld van de doelen en risicohouding van de mkbondernemer
Gesprek – krijg een goed beeld van de klant, de risico’s en het omgaan met de
risico’s
Dialoog – vraag, luister, vraag door, vat samen en leg vast
 leg de sterke en te verbeteren punten van risicomanagement vast

3.Rapporteren

Analyse – evalueer systematisch de besproken en verzamelde informatie
Rapportage – maak een systematische samenvatting op basis van de gespreksnotities deelonderwerp
 rapporteer bevindingen met het beeld van de effectiviteit van risicomanagement inclusief sterke en te verbeteren punten

4.Afstemming

Bespreken – bespreek het beeld met de mkb-ondernemer
Dialoog – vraag, luister, vraag door, vat samen en leg vast
 formuleer een gemeenschappelijk beeld van de effectiviteit van risicomanagement en de verbeterpunten

5.Uitvoering

Uitvoeren – verbeter de doelrealisatiekracht van de organisatie
Begeleiden – begeleid de uitvoering van verbeterstappen
 verbeter de effectiviteit van risicomanagement

6.Evaluatie

Bespreken – bespreek en evalueer de resultaten met de mkb-ondernemer
Leren – verander de vragenlijst op basis van ervaringen met de risicogesprekken
en doorgevoerde verbeteringen in de organisatie
Dialoog - vraag, luister, vraag door, vat samen en leg vast
 verbeter de vaardigheden in het omgaan met risico’s

In hoofdstuk 4 worden de in het werkschrift voorgestelde aandachtspunten in de vorm van vragen kort geïntroduceerd. In het afzonderlijk verkrijgbare werkschrift is de aanpak voorbereid met gerichte vragen waarmee
de gesprekken gevoerd kunnen gaan worden. In het werkschrift kunnen aantekeningen worden gemaakt (vastlegging) die leiden tot de ‘Samenvatting van het risicomanagement’ zoals dat door de klant, in het gesprek,
wordt voorgesteld.
Door de wijze van gespreksvoering wordt niet alleen de ‘beeldvorming’ van de mkb-ondernemers of andere
gesprekspartners (zoals medewerkers of een toezichthouder) gevolgd, maar ook naar het ‘bestaan’ van maatregelen, rapportages en dergelijke gevraagd.
Vervolgens geeft het werkschrift de mogelijkheid duidelijke vervolgafspraken te maken. Deze afspraken richting zich op de verbetering van de effectiviteit.
Nadat het ‘Totaalbeeld’ is ingevuld kan (samen met de klant) de ‘Evaluatie effectiviteit risicomanagement’
worden uitgevoerd.
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3

Aanpak

3.1 Doel van de aanpak
2

Het doel van R MKB is verhoging van de effectiviteit van risicobeheersing bij mkb-organisaties en daarmee een
verhoging van de mate waarin doelstellingen worden gerealiseerd. Een belangrijk middel daartoe is het gestructureerde gesprek tussen u als mkb-accountant en uw klant. Dit gesprek richt zich op een gemeenschappelijk beeld van de bestaande risicobeheersing, de restrisico’s en de mogelijke verbeterpunten.

R2MKB is een analyse- en beoordelingsinstrument
risicomanagement voor het MKB
De mkb-accountant kan dit instrument
direct in de adviespraktijk gebruiken.
Het startpunt van het beheersen van risico’s wordt gevonden in de doelstellingen die de mkb-ondernemer
nagestreefd. Het effectief risicomanagement moet de mkb-ondernemer helpen de realisatie van zijn doelstellingen zo ongestoord mogelijk te laten plaatsvinden.
Van belang is dat de klant duidelijkheid heeft van de maximaal te accepteren risico’s. Het risicogesprek geeft de
accountant de mogelijkheid om deze risicohouding van de klant duidelijk te krijgen. Het begrip risk appetite
wordt heel concreet gemaakt. De accountants kan de klant ondersteunen in een afgewogen omgaan met de
risico’s binnen de grenzen van de klant.

Het risicogesprek helpt de MKB-ondernemer
expliciet te maken waar de grenzen liggen
van het risico dat nog wordt geaccepteerd.
De aanpak geeft de accountant handvaten om de klant beter te leren kennen. Indien de klant wel goed bekend
is, biedt de aanpak een mogelijkheid om de klant met het risicogesprek een bredere dienstverlening aan te
bieden.
In de rol van de accountant als ‘huisadviseur’ verwachten klanten waarschijnlijk ook een gedegen ondersteuning bij het risicomanagement. Dit instrument ondersteunt mkb-accountants om de mkb-ondernemer te adviseren bij risicomanagement.
De accountant kan daarmee ook ondersteunen in de keuze van de klant om risico’s aan te pakken. Welke risico’s wil de klant voortaan te gaan vermijden? Kiest de klant er voor om bepaalde risico’s te gaan verzekeren en
draagt de klant daarmee de risico’s over aan een ander. Of kiest de klant er voor om maatregelen te treffen en
zelf er voor te zorgen dat de schade (negatieve gevolgen) worden beperkt?

U kunt als mkb-accountant een quick scan uitvoeren op de
aandachtspunten van het risicomanagement van uw klant.
Extra informatie vindt u in het uitgebreide werkschrift.
Deze aanpak sluit aan op uw specifieke kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn bij het gebruik van dit
instrument. Deze vereiste specifieke kennis en vaardigheden liggen namelijk op het gebied van interne beheersing, organisatiekunde en/of bedrijfsdiagnose.
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3.2 Ontwikkeling van de aanpak
De mkb-accountant kan een bijdrage leveren bij het realiseren van de doelstellingen van de mkb-ondernemer.
Daarom wordt in deze risicoaanpak aandacht besteed aan het duidelijk(er) krijgen van de ondernemersdoelstellingen en risicogrenzen. Zowel de financiële als de niet-financiële doelen van de mkb-ondernemer worden
bedreigd door een veelheid van gebeurtenissen en omstandigheden. In deze aanpak volgen we de gebruikelijke
literatuur, en zien risico’s als het niet of slechts ten dele realiseren van doelstellingen.
De bestaande governance modellen en methoden/technieken van risicomanagement (zoals het Amerikaanse
COSO en Canadese COCO) vormen de basis van dit instrument.
2
Bij het opstellen van R MKB is niet gestreefd naar volledigheid van de aandachtspunten voor alle soorten en
2
typen ondernemingen. De gebruiker van R MKB zal kunnen constateren dat relevante aandachtspunten voor
specifieke organisaties ontbreken. Daarnaast kan de gebruiker sommige aandachtspunten niet relevant vinden
voor de betrokken organisatie. Voor een specifieke klant geeft de aanpak de ruimte om:
1. zelf vragen en aandachtspunten toe te voegen
2. vragen en aandachtspunten weg te laten.
In de aanpak kan worden gestart met:
1. het eerste thema (de risicobeheersing) en daarna de vervolgthema’s
2. de meest relevante (aansprekende) thema’s voor die klant
3. de meest actuele of relevante vragen en na afstemming daarna met de klant vervolgvragen bespreken.
NEMACC ontvangt graag ervaringen van gebruikers. U kunt aanvullende aandachtspunten of andere opmerkin2
gen over R MKB doorgeven aan NEMACC via

Contactgegevens NEMACC voor reacties & commentaar:
https://www.nba.nl/NEMACC/
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4

Handreikingen voor gebruik door de accountant

U kunt als mkb-accountant een substantiële bijdrage leveren vanuit uw brede ervaring bij verschillende klanten. In dit hoofdstuk staat de voorgestelde gesprekscyclus en de gebruikerstips.
4.1 Risicodialoog
2

De gesprekscyclus (risico-dialoog) binnen R MKB bestaat uit een aantal opvolgende stappen en wordt weergegeven in onderstaande figuur:

2

Figuur: R MKB-gesprekscyclus
Enkele kenmerken van de cyclus zijn:
 De blauwe velden zijn werkzaamheden van de mkb-accountant.
 De groene velden zijn gespreksmomenten tussen mkb-accountant met de klant.
 Door een goede planning en werkafspraken met de klant moeten korte doorlooptijden worden gereali2
seerd tussen de start, de uitvoering van het R MKB-gesprek en de rapportage.
 Door het gebruik van het werkschrift vindt de vastlegging efficiënt plaats.
 Door de samenvattende pagina’s kan de rapportage ook eenvoudig worden opgesteld.
 Uitvoering van de verbeterpunten kan door de klant zelf of in samenwerking met de mkb-accountant
 De evaluatie rondt de cyclus af. Hieruit kunnen verbeterpunten voortvloeien voor de uitvoering van een
volgende cyclus.
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4.2 Gebruikerstips
a. Klantkennis
De accountant kan de aanpak effectief toepassen als de klant bekend is. Het gesprek kan gebaseerd zijn op een
concrete aanleiding, zoals een forse afschrijving debiteuren of een fraudegeval. De accountant kan dan als
adviseur daarop goed en vlot op reageren. Een verbreding van dienstverlening biedt ook ruimere mogelijkheden voor de accountant.
Als de klant (nog) niet zo bekend is voor de accountant, kan de accountant met deze aanpak snel een goed
beeld van de klant krijgen. Gebruik van de aanpak is dan voor de accountant een instrument dat goed gebruikt
kan worden in de eerste fase van de dienstverlening.
Per fase in de gesprekcyclus is een aantal tips opgenomen.
b. Scope gesprek
2
De aanpak R MKB kan generiek maar ook selectief worden toegepast.
Generiek worden alle aspecten meegenomen, waarbij alle 23 thema’s aan de orde komen.
Een voorbeeld van een selectieve benadering is een gericht gesprek over fiscale aspecten. De verschillende
thema’s en onderwerpen worden dan besproken vanuit het fiscale aspect. Veelal blijkt dan dat sommige thema’s organisatiebreed zijn ingericht en andere thema’s juist specifiek betrekking hebben op fiscale aspecten.
Een ander voorbeeld is de naleving van wet- en regelgeving. Door de verschillende thema’s te bespreken wordt
het duidelijk of deze aspecten voldoende aan de orde komen bij het opstellen van doelstellingen en de daarmee samenhangende maatregelen in de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld arbo-wetgeving).
De operationele en logistieke processen kunnen ook met deze aanpak specifiek worden besproken om de doelen en de risico’s te expliciteren en te evalueren of afdoende maatregelen zijn getroffen om bijvoorbeeld faalkosten te voorkomen.
Per thema wordt de managementcyclus gevolgd zodat elk onderwerp zelfstandig kan worden afgerond. De
vragen en aandachtspunten zijn steeds verdeeld over de vier fasen van de management cyclus:
 opzet en beleid (plan).
 uitvoering (do).
 Toetsing (check).
 evaluatie en bijsturing (act).
c.










2

Voorbereiding R MKBgesprek
De accountant bereidt zich voor op het gaan werken met het instrument door:
- de handreikingen en de achtergrondinformatie te lezen.
- het instrument in het werkschrift eerst rustig door te nemen.
Elke klant heeft specifieke processen en maakt gebruik van een unieke combinatie van mensen en middelen en werkt in een specifieke markt. Die combinatie maakt dat er aan die bedrijfsvoering inherent bedreigingen zijn te onderkennen die tot risico’s leiden.
In de voorbereiding wordt u gevraagd uw klant te typeren (wat zijn de specifieke kenmerken?).
In de voorbereiding staan de mogelijke doelen van de klant centraal. In het gesprek zullen door de reacties
van de klant die doelen concreter worden.
Ook de risicohouding wordt duidelijker in het benoemen van voorbeelden (naar aanleiding van uw vragen).
U komt dan tot een omschrijving van de risk appetite van de klant (welke risico’s wil de klant per se niet
lopen?).
Vervolgens zullen in het gesprek de mogelijke bedreigingen en de risico’s die daaruit voortvloeien naar voren komen.
In de voorbereiding vraagt de aanpak specifieke aandacht voor de combinatie van management en eigenaarschap bij de mkb-ondernemer. Het is van belang een goed onderscheid te maken tussen de doelen en
de risico’s op zakelijk versus privé terrein.
Bepaal het doel van het gesprek. Gebruikt u het instrument om tot een totaalbeeld van de effectiviteit van
de interne beheersing op risico’s te komen? Houd er dan rekening mee dat het invullen van het gehele instrument achter elkaar erg lang duurt en veel concentratie vergt.
Overweeg om één van de vijf componenten of enkele onderliggende thema’s per gesprek te plannen.
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De omvang van de organisatie kan betekenen dat meerdere verantwoordelijke functionarissen worden
gesproken. Een goede afstemming met de klant en een goede planning zijn dan zeer gewenst. Het is belangrijk dat u de juiste verantwoordelijke per deelonderwerp spreekt.
Maak uw vragen klantspecifiek. U kunt vragen en aandachtspunten toevoegen aan het analyse- en beoordelingsinstrument dat u hanteert binnen uw praktijk respectievelijk bij uw specifieke klant. U kunt vragen
die niet relevant zijn voor de specifieke onderneming weglaten.
2

d. R MKB-gesprek
 Het gesprek is bedoeld om het beeld over het risicomanagement (zowel van uw klant als van u als mkbaccountant) scherper te krijgen. Er is geen “goed” of “fout”. Er bestaan wel sterke punten en te verbeteren
punten met betrekking tot de effectiviteit van het risicomanagement.
 In het gesprek zal duidelijkheid moeten gaan ontstaan welke risico’s voor de ondernemer wel en welke
niet meer acceptabel zijn. Dit wordt ook wel de risk appetite van de klant genoemd.
 Zoek in het gesprek de antwoorden op de vraag “Waaruit blijkt dat?”, zodat eventuele subjectiviteit wordt
vermeden. Concrete voorbeelden maken risicomanagement duidelijker.
 Hanteer de vragen per onderdeel niet als dé vragen die u beslist allemaal beantwoord moet krijgen, maar
2
als aandachtspunten die u kunnen helpen vast te stellen waarop u in dit R MKB gesprek op let. Het risicogesprek geeft aanleiding voor verdiepingsvragen; voeg die toe.
 Voeg zo veel mogelijk eigen specifieke vragen als aandachtspunt aan de lijst toe.
 Noteer tijdens het gesprek de sterke punten en de te verbeteren punten (“Waar het uit blijkt.”) en vertel
deze aan uw klant.
 Dit instrument bestaat uit een cyclisch proces; ook per thema. Laat u daarom niet te veel afleiden door
incidenten of uitweidingen op andere thema’s.
 Probeer te komen tot een gezamenlijk beeld over de mate van effectiviteit van de beheersing van de risico’s.
Het kan zijn dat u als mkb-accountant vanuit uw expertise/ervaring/kennis van mening bent dat er geen
gezamenlijk beeld te vormen valt. Maak dat ook tijdens het gesprek duidelijk en leg dat ook vast.
 Na afloop van het gesprek is er meestal een gezamenlijk beeld over de effectiviteit van de beheersing van
de risico’s. Het kan ook duidelijk geworden zijn dat tussen gesprekspartner en accountant een verschil van
inzicht bestaat.
 Na een eerste gesprek over specifieke onderwerpen kan bij de klant de behoefte gaan bestaan om meer
integraal over risicomanagement te spreken.
e.






f.






Rapporteren
Door tijdens het gesprek gebruik te maken van de registratie pagina’s, legt u een goede basis voor de rapportage.
2
De geordende vastlegging van het R MKB-gesprek in het werkschrift maakt het latere rapporteren eenvoudig.
Doe de analyse en de beoordeling zo mogelijk samen met de klant (gesprekspartners).
De rapportage kan schriftelijk maar ook eerst mondeling plaatsvinden. De risico-dialoog (gehele gesprekscyclus) beoogt contact met de klant en geeft de voorkeur aan een gesprek voordat schriftelijk wordt gerapporteerd.
De conclusies kunnen dan daarna schriftelijk worden bevestigd.
Expliciteer zo mogelijk per onderwerp de overwegingen van de beoordeling.
Afstemmingsgesprek
Zorg ervoor dat het management betrokken is bij het hele proces van risicomanagement.
Er bestaat ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van de accountant of wel ruimte voor ‘agree to dis2
agree’ via de vermelding (ook tijdens het R MKB-gesprek) van een afwijkende inschatting door de accountant (per onderwerp: bij het veld afwijkende interpretatie accountant).
Stel na de presentatie van de resultaten aan de ondernemer ook de vraag: “Bent u verrast door de resultaten?”
Vraag naar de verbetermogelijkheden en initiatieven voor verbetering. In een later gesprek kunnen deze
initiatieven worden geëvalueerd.
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g.



5

Samenvatting risicomanagement
De samenvatting risicomanagement is direct af te leiden van de vastleggingen tijdens de gesprekken. Per
besproken component (A t/m E) komen de conclusies weer terug.
Het “Totaalbeeld effectiviteit risicomanagement” kan worden gebruikt in deze fase en eventueel ook na
een update bij het evaluatiegesprek.

Introductievragen

5.1 Algemeen
De vragen zijn open gesteld. De bedoeling is dat de vragen aanleiding zijn tot een gesprek over de wijze waarop
de klant omgaat met de risico’s. In de opzet wordt de zogenaamde managementcyclus gevolgd.
Per onderwerp komen daarom steeds de volgende groepen van vragen tot uitdrukking:
 Opzet/beleid (plan)
 Uitvoering (do)
 Toetsing (check)
 Evaluatie/bijsturing (act)
Deze indeling vraagt dus om uitspraken over wat de bedoeling is, welke doelen wordt nagestreefd. Vervolgens
hoe dit in de praktijk wordt uitgevoerd. De uitvoering wordt (periodiek) getoetst om vast te stellen of bereikt is
wat was bedoeld. Tenslotte wordt de managementcyclus afgesloten door het deelaspect te evalueren op de
bijdrage aan het realiseren van de doelen en daarmee aan risicomanagement.
In het werkschrift is ruimte beschikbaar om direct tijdens de gesprekken aantekeningen te maken. Per onderwerp kan een conclusie worden getrokken en vastgelegd over het samenvattende beeld dat is verkregen over
de effectiviteit van deelaspecten van risicomanagement.
5.2 Risicobeheersing
A1 Ondernemingsdoelstellingen
Van belang is dat binnen de organisatie duidelijkheid bestaat over de na te streven doelen. Weten de medewerkers wat van het verwacht wordt? Zijn die doelstellingen voldoende duidelijk?

Wat is uw beeld over de effectiviteit van de toepassing
van ondernemingsdoelstellingen?
Als de doelen te vaag zijn, wordt het voor de medewerkers minder duidelijk wat prioriteit heeft. Er wordt dan
tijd en geld besteed aan zaken waaraan de mkb-ondernemer (klant) minder belang hecht.
De directeur van een taxibedrijf met bijvoorbeeld 25 chauffeurs zal de verwachtingen voor de individuele chauffeurs concreet gemaakt hebben. Deze doelstellingen zullen waarschijnlijk verder reiken
dan alleen aantallen ritten en omzet per maand. Omdat klanten graag veilig vervoerd willen worden
zullen ook eisen gesteld worden aan klantbejegening en rijgedrag. Ook zal de directie grenzen stellen aan de negatieve gevolgen bij niet naleving (schades in aantal/bedragen).
Elke chauffeur zal hiervan een duidelijk beeld moeten hebben.
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A2 Externe en interne omgeving
De klant wordt geconfronteerd met allerlei gebeurtenissen en omstandigheden die het ondernemen bemoeilijkt (risico’s) en mogelijkheden biedt (kansen). Op welke wijze gaat de klant hiermee om? Worden bewust
omgegaan met die gebeurtenissen en omstandigheden? Krijgt de klant hier informatie over?

Wat is uw beeld over de effectiviteit van het omgaan met
externe en interne omgeving?
Über is een “nieuwe” toetreder op de taximarkt. De directeur van een taxibedrijf in Amsterdam of in
Groningen zullen vooralsnog de bedreigingen van Über verschillende interpreteren. Het is voor die
Amsterdamse taxi-ondernemer wel van belang dat die nieuwe toetreder wordt gesignaleerd.

A3 Kritieke succesfactoren, kritieke risico- en prestatie-indicatoren
Om de doelstellingen concreter te maken worden specifieke factoren of indicatoren gebruikt. Het is dan wel de
bedoeling dat die factoren ook echt helpen de doelstellingen te realiseren. Kritische succesfactoren zijn van
cruciaal belang voor het succes van de onderneming, dus moeten die factoren en de informatievoorziening
daarover wel goed bepaald zijn.

Wat is uw beeld over de effectiviteit van het gebruik
van gerichte indicatoren?
Een restauranthouder kan zijn financiële doelen concreet maken door tafeltjes meer dan eens bezet
te krijgen. Als deze indicator té nadrukkelijk wordt toegepast, kan de sfeer ontstaan waarbij gasten
na het dessert zo snel als mogelijk “mogen” vertrekken voor eventuele nieuwe gasten. Het risico kan
zijn dat de gasten zich niet gastvrij bejegend voelen en niet meer terug komen. Als er nog geen
nieuwe gasten zijn, wordt bovendien de extra omzet uit drankjes na het diner misgelopen.
Deze indicator heeft een te grote nadruk gekregen en kan negatief werken.

A4 Risico-analyse
Risico’s zijn de negatieve gevolgen van situaties en gebeurtenissen. Het is dus van belang om die situaties en
gebeurtenissen op tijd te onderkennen. Dat vraagt (doorlopend) aandacht van het management en van de
medewerkers.

Wat is uw beeld over de effectiviteit van de
toepassing van de risicoanalyses?
In de bouw kan sprake zijn van de nodige tijdsdruk om op tijd op te leveren. Het dan maar niet naleven van de voorschriften voor werkomstandigheden (bijvoorbeeld het bouwen van een steiger) lijkt
een versnelling op te leveren. Echter de kans op een ongeval wordt verhoogd en bij het optreden van
zo’n gebeurtenis (medewerker valt van ladder) leidt tot veel meer vertraging.
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A5 Frauderisico’s
Deskundigen noemen ‘het jatten van de baas’ een groot en onderschat probleem. Naar schattingen verliezen
organisaties elk jaar een half miljard tot drie miljard euro door ‘jattend’ personeel. Zo wordt geschat dat 40%
van de winkeldiefstallen gepleegd wordt door het eigen personeel. Voorbeelden zijn het meenemen van een
pennetje, een ordner tot en met een laptop; het erg ruim rekenen van het aantal gereden kilometers voor de
kilometervergoeding; een penningmeester die de kas meeneemt; een vriend geld lenen uit de kassa; het geven
van kortingen aan familieleden etc.

Wat is uw beeld over de effectiviteit van
de fraudebestrijding?
Ook als in een organisatie medewerkers al vele jaren meewerken, wil de ondernemer dan toch wel
nadenken over mogelijke frauderisico’s? Wordt het bestaan van fraude bespreekbaar gemaakt in de
organisatie? Welke verleidingen kennen medewerkers van de juwelier en welke maatregelen verhinderen het meenemen van waardevolle artikelen? Worden maatregelen bij ontdekking van fraude
voldoende bekendgemaakt om nieuwe fraudegevallen te voorkomen? Heeft de ondernemer de overtuiging dat de getroffen maatregelen voldoende zijn?

5.3 Beheersingsmaatregelen
B1 Interne-beheersingsmaatregelen
De ondernemer wil graag de doelstellingen bereiken en geen last hebben van de negatieve aspecten van risico’s. Daarom worden (interne beheersings-) maatregelen getroffen.

Wat is uw beeld over de effectiviteit van
de interne beheersingsmaatregelen?
De juwelier zal onder andere door direct toezicht er voor waken dat waardevolle artikelen door bezoekers worden ontvreemd. Procedures worden afgesproken waardoor artikelen in vitrines worden
aan het publiek getoond. De artikelen worden aan potentiële klanten getoond door de verkoopmedewerker, die er op toeziet dat geen artikelen worden gestolen.

B2 Procedures
Om duidelijkheid te maken wie waarvoor verantwoordelijk is worden procedures opgesteld waarin beschreven
is op welke momenten wie welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Hierbij zijn beschreven welke registraties en controles worden uitgevoerd.

Wat is uw beeld over de effectiviteit van
de toepassing van procedures?
De apotheker heeft grote verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteit van de verstrekte
medicijnen. De procedures voor het vervaardigen van medicijnen en het verstrekken aan klanten
vraagt om zorgvuldigheid en goed opgeleide medewerkers. Deze procedures (met ook wie mag wat
doen, welke controles en welke registraties) moeten duidelijk zijn en door de medewerkers worden
uitgevoerd om te voorkomen dat klanten verkeerde medicijnen krijgen uitgereikt. Niet alleen gerealiseerd overdag, maar ook bij de avond- en nachtopenstelling met een kleinere bezetting?
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B3 Coördinatiemechanisme
Ook binnen het MKB worden klanten bediend door een samenwerking van meerdere medewerkers. Dat vraagt
om onderlinge afstemming (wie doet wat).

Wat is uw beeld over de effectiviteit van de
toepassing van de coördinatiemechanismen ?
De fabrikant van transportkranen voor gebruik in productiehallen installeert die kranen ook bij klanten. Om dit mogelijk te maken, zijn verschillende activiteiten uit te voeren. Van het opmeten van de
hal waar die kraan moet gaan werken en het duidelijk krijgen van de wensen van de klant tot en met
de fabricage van de op maat gemaakte kraan en het plaatsen in de hal van de klant. Om dit alles
binnen strikte tijdslijnen af te ronden zijn duidelijke afspraken nodig wie wat doet, wie wie informeert en dergelijke. Zijn de coördinatiemechanismen voldoende om (operationele) risico’s te beperken (voorkomen dat kranen met onjuiste specificaties worden afgeleverd).

B4 Beheersing van ICT
Welke ondernemer kan nog zonder automatisering of Informatie Communicatie Technologie? Start-ups maken
vaak gebruik van ICT om sneller een grotere markt te kunnen bedienen.

Wat is uw beeld over de effectiviteit van
de toepassing van ICT?
Voor de webshop is het van levensbelang om 24 uur per dag en 7 dagen van de week voor potentiële
klanten bereikbaar te zijn. Wordt door de ondernemer (met haar/zijn medewerkers) nagedacht
welke bedreigingen er bestaan en welke maatregelen getroffen moeten worden? Wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een betrouwbare cloud-oplossing? Zijn maatregelen getroffen waarbij
klanten bijvoorbeeld hun bestelling nog controleren voordat de opdracht definitief wordt gemaakt;
(om te voorkomen dat steeds verkeerde producten worden verzonden)?

5.4 Informatie & Communicatie
C1 Communicatie
De MKB-ondernemer wil in zijn/haar omgeving goed bekend staan. Gedeeltelijk heeft de ondernemer dat in
eigen hand door de wijze waarop wordt gecommuniceerd naar medewerkers en naar de omgeving. Op welke
wijze worden berichten gecommuniceerd naar de medewerkers? Welke stijl wordt gebruikt bij offertes en in
brieven?

Wat is uw beeld over de effectiviteit van
de wijze van communiceren ?
Als een installateur een offerte uitbrengt, kan een zeer zakelijke benadering tot een zeer vriendelijke
benadering worden gevolgd. Maar ook bij klachten, wordt de klacht in het algemeen serieus genomen of wil de ondernemer liever de klacht direct ontkennen.
Ook hierbij is het van belang of de gekozen “richting” helpt bij het realiseren van doelstellingen en
het voorkomen van risico’s.
Worden reclame-uitingen vooraf getoetst op de relevante regelgeving?
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C2 Informatiebehoeften
Het realiseren van doelstellingen en het omgaan met risico’s vraagt om betrouwbare informatie. Informatie,
dat bijvoorbeeld niet te laat beschikbaar komt, niet te vaag/algemeen is of dat onjuistheden bevat. Daarom is
het goed om een beeld te hebben wie welke informatie nodig heeft om te kunnen functioneren.

Wat is uw beeld over de effectiviteit van
de invulling van de informatiebehoeften?
Als in een handelsbedrijf de informatie over de voorraad actueel is (bijvoorbeeld het “Tenminste
Houdbaar Tot”, heeft de ondernemer geen inzicht in het werkkapitaal en de behoefte aan financiële
middelen.
Zeker een ondernemer die snel groeit heeft te maken met toenemende voorraden en debiteuren die
een groter beslag op het werkkapitaal leggen. Wegens liquiditeitsproblemen kan de ondernemer in
de problemen komen.
Heeft de ondernemer zicht op de verwachte kasstromen?

C3 Planning
Planning geeft de ondernemer steun bij het organiseren van werkzaamheden en het voorkomen van faalkosten
omdat werkzaamheden onnodig op zicht laten wachten.

Wat is uw beeld over de effectiviteit
van de planningen?
Om boeten wegens te late oplevering te voorkomen zal de aannemer de bouwactiviteiten goed
willen plannen. Het onderkennen van het kritieke pad is dus van groot belang.
Bij commerciële acties is het van belang vooraf een beeld te vormen van de benodigde extra inzet
van mensen om klanten te kunnen bedienen.

C4 Informatievoorziening en informatiesystemen
Organisaties zijn in hoge mate afhankelijk van de goede werking van de geautomatiseerde informatievoorziening en informatiesystemen. Externe bedreigingen bijvoorbeeld cybercrime kunnen de goede werking van de
systemen en daarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering ernstig in gevaar brengen. Ook de populaire cloudoplossingen vragen om risicogerichte aandacht om die wijze van organiseren ook effectief te laten zijn.

Wat is uw beeld over de effectiviteit van
de informatievoorziening?
Het accountantskantoor heeft te maken met de opslag van klantgegevens. Een goede risicoanalyse
en effectieve maatregelen moeten voorkomen dat derden elektronisch toegang verkrijgen (cyber
crime) tot de klant- en bedrijfsgegevens en een geldsom afdwingen voordat het kantoor zelf weer
toegang krijgt tot die gegevens.
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5.5 Bewaking
D1 Prestatieniveau
Om de voortgang van de dagelijkse gang van zaken in een organisatie te bewaken is het wenselijk dat het prestatieniveau voor de verschillende activiteiten zijn bepaald. Het prestatieniveau geeft aan de mate waarin wordt
voldaan aan deze zelf geformuleerde prestatienormen voor processen en activiteiten.

Wat is uw beeld over de effectiviteit van
de toepassing van (de bewaking van)
prestatieniveaus?
Voor een tussenpersoon in de verzekeringssector is het aantal schadedossiers dat medewerkers
zouden moeten kunnen behandelen een belangrijk aanknopingspunt voor het beheersen van de
werkvoorraad. Problemen met achterstanden als gevolg van oplopende werkdruk kunnen worden
voorkomen, zodat de kwaliteit van de behandeling van bijvoorbeeld schademeldingen kan worden
gewaarborgd en eventuele claims van gedupeerde klanten worden voorkomen.
D2 Veronderstellingen en uitgangspunten
Doelstellingen worden gemaakt om richting te geven aan de werkzaamheden. Bekendheid binnen de organisatie met de expliciete of impliciete aan de doelstellingen ten grondslag liggende veronderstellingen maakt het
signaleren van afwijkingen mogelijk, waardoor sneller kan worden bijgestuurd.

Wat is uw beeld over de effectiviteit van
de toepassing van (de bewaking van)
veronderstellingen?
Een restauranthouder gevestigd in een winkelcentrum komt met een investeringsplan voor een
nieuwe keuken en inrichting dat is gebaseerd op verwachte groei van het aantal gasten, terwijl het
aantal bezoekers van het winkelcentrum al jaren daalt en concurrentie van een binnenkort te openend nieuwe Shopping Mall valt te verwachten.
Een strandtent exploitant heeft afgelopen zomer een nieuw concept geïntroduceerd: klanten kunnen
een BBQ pakket meenemen en zelf op het strand hun maaltijd bereiden. Het concept is een succes
gebleken. Voor volgend seizoen overweegt de strandtent houder een extra BBQ’s aan te schaffen,
rekening houdend met een gemiddelde te verwachten vraag. Hij overdenkt een aanpak voor het
mogelijk “nee” moeten verkopen op hele zomerse warme dagen.
D3 Follow-up-procedures
Een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening kan worden geleverd door
binnen de organisatie een helder en eenduidig beeld te hebben over de wijze waarop medewerkers elkaar
onderling kunnen, mogen en moeten aanspreken op de nakoming van actiepunten, klachtenafhandeling en
bijvoorbeeld de verdeling van taken en werkzaamheden.

Wat is uw beeld over de effectiviteit
van de follow-up?
Bij een eenmalig cultureel festival wordt zowel in het draaiboek als in de instructiebijeenkomsten
voor de tijdelijke ingehuurde projectmedewerkers veel tijd in geruimd om de onderlinge communicatie en onderlinge afstemming gedurende het festival voor te bereiden, omdat fouten die tijdens het
festival worden gemaakt niet meer achteraf kunnen worden hersteld. Medewerkers mogen wel
fouten maken, maar dienen deze direct melden zodat de fouten zelf of met anderen kunnen worden
hersteld.
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D4 Effectiviteitsmeting
Door effectiviteitsmeting uit te voeren wordt de mate vastgesteld waarin de uitvoering van de activiteiten
bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie, door bijvoorbeeld aantallen geproduceerde eenheden, afgehandelde klachten, geleverde capaciteit en volumes bij te houden en te vergelijken met
doelstellingen en ervaringscijfers.

Wat is uw beeld over de toepassing
van de effectiviteitsmeting?
Een museum steekt veel geld in de marketing van een bijzondere en kostbare tentoonstelling om een
nieuwe doelgroep met potentiële museumbezoekers te trekken, maar meet niet gedurende de looptijd of het gewenste effect wordt bereikt. Daardoor kan onvoldoende lering worden getrokken voor
volgende keren als weer een bijzondere inspanning in tijd, geld en capaciteit van het museum worden gevraagd voor een nieuwe bijzondere tentoonstelling.

5.6 Beheersingskader
E1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Om werkzaamheden binnen organisaties uit te voeren met meerdere personen moeten afspraken worden
gemaakt over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers. Als deze
afspraken bekend zijn onder medewerkers helpt dat bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten omdat mensen
weten bij ze moeten zijn als er problemen optreden.

Wat is uw beeld over de effectiviteit
van de evaluatie van de taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden (TBV’s)?
Bij de bepaling en beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers dient ook te worden voorzien in situaties wanneer sleutelfunctionarissen zoals machineoperators afwezig zijn door ziekte of verlof.

E2 Personeelsbeleid
In het personeelsbeleid is vastgelegd wat de organisatie van medewerkers verwacht, en de medewerkers van
de organisatie kunnen verwachten. Zowel op het gebied van harde en concrete afspraken op het gebied van
beloning en salariëring, vereiste opleidingsniveau en mogelijkheden voor bijscholing, als op het gebied van
zachte afspraken, zoals omgangsnormen en gewenste gedrag en cultuur aspecten. Denk aan de wijze waarop
de organisatie werving, coaching en selectie, opleiding en training, loopbaanplanning en promotie, management development, beoordeling en bevordering en beloning en ontslag heeft georganiseerd.

Wat is uw beeld over de effectiviteit
van het personeelsbeleid?
Bij een zorginstelling is vastgelegd over welke diploma’s en ervaring zorgmedewerkers moeten beschikken om bepaalde voorbehouden risicovolle medische handelingen en verstrekking van medicijnen te mogen verrichten.
Bij een landelijke sportbond zijn de omgangsnormen vastgelegd voor de begeleiders van de jeugdteams en de vereiste Verklaring Omtrent Gedrag waarover begeleiders moeten beschikken bij indiensttreding of voorafgaand aan internationale toernooien.
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E3 Kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden hebben betrekking op de opleidings- en ervaringsvereisten voor medewerkers die
nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.
Voorbeelden zijn de vereiste deskundigheden die in competentieprofielen voor functies zijn opgeschreven,
vereiste diploma’s voor medewerkers alvorens bij opdrachtgevers aan de slag te mogen gaan (kwaliteitscertificering) en eisen op het terrein van opleiding en permanente educatie en/of bijscholing. Niet alle vaardigheden
zijn met reguliere opleiding en ervaring eenvoudig bij te brengen. Persoonlijke vaardigheden zoals inlevingsvermogen en flexibiliteit zijn wel te vergroten met gerichte training en coaching. Motivatie, gedrevenheid en
doelgerichtheid bijvoorbeeld worden beïnvloed door een veelheid aan factoren en bepalen de mate waarin de
opleiding en ervaring aan de bedrijfsdoelstelling bijdragen.

Wat is uw beeld over de effectiviteit
van de inzet van kennis en vaardigheden?
Bij een barok-orkest dat gebruik maakt van originele instrumenten zijn de vaardigheden voor de
binnen de organisatie aan te stellen speciale instrumentenmaker beschreven.
Advocatenkantoor ziet actief toe op de mate waarin de advocaten voldoen aan de verplichtingen
voor advocaten voor permanente educatie om ingeschreven te mogen blijven staan en cliënten in de
rechtszaal te mogen verdedigen.

E4 Stijl van leidinggeven
De stijl van leidinggeven van een onderneming is de manier waarop de leiding de onderneming bestuurt en
beheerst. Managers die effectief zijn in het realiseren van de doelstellingen wanneer ze hun stijl van leidinggeven (te kenmerken als autoritair, paternalistisch, consultief of participatief) aanpassen aan de situatie. In veel
gevallen mag van motivatie meer doelgericht handelen worden verwacht dan van bestraffing. De moderne
leider zet zich in voor de ontwikkeling van de talenten van zijn medewerkers, communiceert, faciliteert en
draagt de waarden van de onderneming uit. Bijvoorbeeld het communiceren aan alle medewerkers van de
richting die de organisatie op gaat, het beargumenteren van gemaakte beleidskeuzes, het belonen van eigen
initiatieven, coachen in plaats van beoordelen, voorbeeldgedrag van managers.

Wat is uw beeld over de effectiviteit
van de stijl van leidinggeven?
Bij een installatiebedrijf dat als familiebedrijf dat sinds oudsher regionaal opereert wordt met de
familieraad periodiek besproken wat de gewenste stijl van leidinggeven is voor de directeur en het
management team. De familieraad staat open voor geluiden, ervaringen en wensen van de medewerkers om te toetsen of de ‘ouderwetse’ en toegankelijke stijl van leidinggeven behouden blijft.
Een privé beveiligingsbedrijf dat is gespecialiseerd in de beveiliging van bekende Nederlanders kent
een kent een bijna militaire stijl van leidinggeven die past bij de veelal militaire operaties die zijn
vereist voor de beveiligingswerkzaamheden.
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E5 Ethisch gedrag
Ethisch gedrag is de mate waarin de leiding en medewerkers de geldende gedragsregels in acht nemen bij de
uitvoering van hun werkzaamheden.
Voorbeelden zijn de invoering, het up-to-date houden en het bewaken van de naleving van gedragscodes voor
het handelen van medewerkers, het beleid van de organisatie ten aanzien van illegale transacties (smeergeld),
de omgang met externe partijen die in hun productieproces gebruik maken van gevaarlijke, milieuvervuilende
productieprocessen en/of kinderarbeid.

Wat is uw beeld over de effectiviteit
van ethisch gedrag?
Een afvalverwerkingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het ophalen en verwerken van kleinschalig
bedrijfsafval hanteert strikte en heldere normen voor de wijze waarop buitendienstmedewerkers
met bestaande en potentiële nieuwe klanten moeten omgaan. Zij zijn immers het visitekaartje van
de afvalverwerker en zijn tijdens de uitvoering van hun reguliere geplande werkzaamheden veel in
contact met bestaande en ook nieuwe klanten, die graag hun container met bedrijfsafval laten legen.

E6 Intern toezichthoudende functie
Bij de organisatie kan een intern toezichthoudende functie zijn ingericht met als taak het fungeren als onafhankelijk werkende tegenkracht als ware het de functie van enerzijds intern toezicht op en anderzijds de adviesfunctie. Als onderdeel van haar rol in het toezicht op het handelen van het bestuur en/of haar rol in ‘checks
and balances’ bij het handelen van het bestuur denkt en helpt de intern toezichthoudende functie binnen de
kaders van de aan haar toegekende rol constructief mee bij het tot stand komen van de strategie van de organisatie.
De tegenkracht toetst de prestaties en het functioneren van de directie. Dit betekent in ieder geval het toetsen
van de mate waarin de vastgestelde doelen zijn behaald en het daartoe monitoren van de rapportages hierover. Zij vormt een oordeel over de integriteit van financiële informatie, de systemen van financiële controle,
het risicomanagement en of monitoring en rapportage aanwezig zijn. Zij heeft een belangrijke rol bij benoemingen en ontslag van bestuurders en het plannen van opvolging.

Wat is uw beeld over de effectiviteit
van het intern toezicht?
Om “zonnekoningengedrag” te voorkomen van de directeur grootaandeelhouder van
een jacht werf voor zeiljachten, heeft een familiebedrijf een adviesraad ingesteld, waarin twee familieleden, twee oud medewerkers en twee belangrijke klanten zijn vertegenwoordigd. De adviesraad heeft geen formele beslissingsbevoegdheid, maar komt
minstens één keer per kwartaal bijeen en fungeert als klankbord voor de directeur
grootaandeelhouder en bespreekt de belangrijkste ontwikkelingen en de verwachtingen
ten aanzien van de korte en lange termijn op de installatiemarkt voor de onderneming.
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Bovenstaande onderwerpen komen uitgebreid aan de orde in het afzonderlijke werkschrift. Hierin zijn vele
concrete vragen opgenomen. De gebruiker van het werkschrift kan per klant de vragen verder specifiek maken.
Het werkschrift is te downloaden via de NEMACC-website.
“Risicomanagement voor het MKB” kunt u downloaden op de NEMACC-website onder “publicaties”
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