
G E A C H T E  R E L AT I E

Met genoegen breng ik u onze kwar-
taalnieuwsbrief onder de aandacht.
U leest o.a. over het FSSC, Sabanes-
Oxley, management informatie op
concernniveau en belangrijke finan-
ciële functies binnen uw organisatie.
Zoals u van ons gewend bent treft u
ook een aantal tips aan over actuele
fiscale zaken.

De afgelopen periode hebben wij bij
onze relaties weer een aantal aan-
sprekende nieuwe projecten mogen
opstarten en realiseren.
Een paar voorbeelden hiervan zijn:

• Sarbanes-Oxley implementaties

(COSO model) bij een sportschoenen-

fabrikant, grote afvalverwerker en

polymeerproducent;

• Interim functievervanging van een all-

round administrateur en divisiecon-

troller bij een technisch ingenieursbu-

reau en een bouwonderneming;

• Fraude- en boeken onderzoek verricht

bij een handelsorganisatie in samen-

werking met onze accountantsdivisie;

• Inzet van een interim-auditor voor

bepalen risico’s in budgetteringsproce-

dure bij een woningbouwvereniging;

• Permanente invulling van een control-

ler, financieel manager en credit-

controller gerealiseerd bij een machine-

fabrikant, transportonderneming en

frisdrankendistributeur;

• AO/IC beschreven van een vooraan-

staande groothandel in fitnessappara-

tuur;

• Hands-on assistentie verleend bij het

tijdig en juist voeren van de financiële

administratie bij diverse relaties.

Ik wens u veel 
leesplezier en een
succesvol najaar
toe!  Graag tot
ziens.

drs Remco M.F. Misset , directeur  

Telefoon: 010 - 289 76 66
info@steensconsultants.nl
www.steensconsultants.nl
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Verschil met centrale stafdienst
Een ssc moet niet verward worden met
een centrale stafdienst. Het verschil is dat
een centrale stafdienst een door de Raad
van Bestuur aan de werkmaatschappijen
opgelegde dienstverlening is uit oogpunt
van control op de eigendom van de
onderneming. Een ssc daarentegen wordt
opgericht ter besparing van kosten, het
verhogen van de kwaliteit van de interne
dienstverlening en, zo begint duidelijk te
worden in enkele vooroplopende onder-
nemingen, voor exploitatie van kennis en
dus waardecreatie. De diensten van een
centrale stafafdeling worden niet verre-
kend via service level agreements, die van
een ssc wel.

Voordelen van een SSC
Uit onderzoek blijkt dat ssc’s voor meer-
dere problemen en ontwikkelingen als
een oplossing worden genoemd:
• Het reduceren van de te hoge kosten van

gedecentraliseerd ondernemerschap;

• Het realiseren van synergie;
• De noodzaak van verhoging van de

professionaliteit en kwaliteit van onder-
steunende processen en uitvoerende
processen;

• Het verhogen van de arbeidsproducti-
viteit in ondersteunende taken en
administratief operationele taken;

• Betere beheersing van outsourcing;
• Versterking van het delen van kennis en

ervaring door de hele onderneming;
• Noodzaak van strategische flexibiliteit;
• Noodzaak van grotere transparantie in

de organisatie;
• Een andere oriëntatie op arbeid van de

(post)moderne medewerker.

Het Financial Shared Service Center
(FSSC)
Financiële-administratieve taken die
bedrijven meestal binnen een fssc onder-
brengen zijn:
grootboekadministratie, intercompany
administratie, statutaire administratie,
consolidatie, crediteurenadministratie,
reis- en onkostenadministratie, debiteu-
renadministratie, facturatie, vaste voor-
raad en voorraadadministratie, cash
management & treasury, salarisadmi-
nistratie, fiscale aangiften, management
rapportages en gegevensbeheer.

Na een succesvolle opstart van het fssc, is
het zaak om de meerwaarde van het fssc
te realiseren en te zorgen voor een conti-
nue verbetering in de belangrijkste meet-
punten van kwaliteit, kosten en tijd. De
meest gebruikte stuureenheden zijn:
zero-defects bij afsluiting, overuren in
het fssc, benodigde tijd voor afsluiting,
klachten van klanten, 100% betaling vol-
gens voorwaarden, boekingsfouten, aantal
gebruikte systemen, verwerkte facturen,
verwerkte betalingen en totale operatio-
nele kosten van het fssc.

Achtergrond
Sinds het midden van de jaren negentig heeft een toene-
mend aantal ondernemingen in Nederland één of meer-
dere shared service centers (ssc). Op dit moment zijn het
er meer dan 100 en verwacht mag worden dat een toene-
mend aantal ondernemingen voor een ssc gebruik gaan
maken om kosten te reduceren en de kwaliteit van de
interne en externe dienstverlening te verhogen. 

Ssc’s komen in allerlei vormen voor, voor uiteenlopende
activiteiten en onder verschillende namen. Algemeen
gedefinieerd: een ssc is een resultaat verantwoordelijke
eenheid in de interne organisatie van een onderneming,
die tot taak heeft het leveren van diensten op een specifie-
ke specialisatie (zoals administratie, personeelszaken,
informatietechnologie, inkoop e.d.), aan de operationele
eenheden van die onderneming (zoals business units,
divisies of werkmaatschappijen), op basis van een over-
eenkomst tegen een verrekenprijs.

Onderscheidend Specialist in Financiële Professionals

Detachering ◆ Financieel Interim Management ◆ Consultancy

Financial Shared Service Center



Een goede administratieve organi-
satie en interne controle is de basis
van elke organisatie. ‘AO/IC’ zorgt
ervoor dat uw bedrijfsprocessen
effectief en efficiënt verlopen.
Sterker: zonder goede AO/IC kan
geen enkele organisatie goed func-
tioneren. Risk management, trans-
parantie, compliance, corporate
governance, Sarbanes-Oxley en de
commissie Tabaksblat zijn
inmiddels vertrouwde begrippen
voor ondernemers. Waar strengere
externe regels gelden, is het min-
stens zo belangrijk om ook de
werkafspraken met bijvoorbeeld
uw medewerkers, leveranciers en
afnemers eens kritisch onder de
loep te nemen. En om te meten of
de uitvoering nog steeds overeen-
stemt met de oorspronkelijke
opzet van uw AO/IC. Onderstaand
treft u een checklist aan, die u kan
helpen om te beoordelen of uw
AO/IC nog aan de actuele eisen
voldoet, of dat aanpassing nodig is.

Nieuwe focus op AO/IC
• Zijn de vastleggingen afgestemd

op de juiste doelgroep?
• Voldoet het vastleggingsniveau

aan de eisen van een goede
AO/IC?

• Welk groeipad heeft u voor ogen
rond uw vastleggingen?

• Wordt de tool waarmee u de
vastleggingen registreert opti-
maal gebruikt?

• Worden de vastleggingen via
intranet beschikbaar gesteld?

Actualiteit AO/IC-vastlegging
• Hebben alle afdelingen een vast-

legging die voldoet aan uw nor-
men?

• Met welke triggers kunt u onder-
houd plegen?

• Wie is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de AO/IC?

• Zijn wijzigingen eenvoudig en
snel door te voeren?

• Zijn er vastleggingsconventies
voor de AO/IC?

Doelstelling van de vastlegging
• Heeft u genoeg inzicht in uw

bedrijfsprocessen?
• Levert uw informatiesysteem

betrouwbare informatie op?
• Hoe bewaakt u uw bedrijfsdoel-

stellingen?
• Heeft u uw bedrijfsrisico’s goed

onder controle?
• Gebeurt de transactieverwerking

efficiënt genoeg?

Betrouwbare informatie
• Bewaakt u het totstandkoming-

proces van uw management rap-
portages genoeg?

• Levert uw informatiesysteem de
juiste informatie voor het nemen
van beslissingen?

• Heeft u een koppeling gemaakt
tussen risico’s en maatregelen
met betrekking tot de betrouw-
baarheid van informatie?

Basisvastlegging
• Is er een lijst waarop alle belang-

rijke bedrijfsprocessen staan
beschreven met een actueel 
organigram?

• Is er een koppeling gemaakt 
tussen het organigram en de
bedrijfsprocessen?

• Is er een koppeling tussen func-
ties en procedures?

Inzicht
• Staat omschreven aan welke

eisen een AO/IC-vastlegging
moet voldoen?

• Maakt u gebruik van vastleg-
gingsconventies?

• Is duidelijk wat de consequenties
van een beslissing in een proce-
dure zijn?

Management Control
• Zijn er bedrijfsdoelstellingen

SMART geformuleerd met kri-
tieke succesfactoren?

• Zijn uw prestatie-indicatoren
met concrete streefwaarden
meetbaar gedefinieerd?

• Is er een risicoanalyse uitge-
voerd?

• Zijn voor de onderkende risico’s
beheersings-maatregelen getrof-
fen die zijn ingebed in uw proce-
dures?

• Voorzien uw vastleggingen in
procedures die inzicht geven in
de naleving en effectiviteit van
deze beheersingsmaatregelen?

Lagere kosten
• Heeft u genoeg inzicht in uw

kosten?
• Vinden er regelmatig budget-

overschrijdingen plaats?
• Worden de kostenontwikkelingen

versus budget regelmatig getoetst?
• Wordt kostenbewust gedrag

binnen de organisatie gepropa-
geerd?

T I P S

Effectieve Corporate Governance
Corporate governance betekent dat u de juiste struc-
turen bouwt en maatregelen neemt om toezicht te
houden op het reilen en zeilen van uw onderneming.
De tien belangrijkste aspecten hierbij zijn:
1. Een effectieve, onafhankelijke en deskundige

Raad van Commissarissen;
2. Een pro-actief Audit Committee met financiële

expertise;
3. Een goed functionerende Raad van Bestuur;
4. Duidelijke bevoegdheden voor de aandeelhou-

der; streven naar 'één aandeel, één stem';
5. Transparantie ten aanzien van de risico's en

financiën en de corporate governance structuur;
6. Relevante ethische gedragscode;
7. Adequaat risicomanagement;
8. Interne controle maatregelen die bedrijfs- en

financiële risico’s reduceren;
9. Effectieve interne accountantsdienst;
10.Onafhankelijke externe accountantscontrole.

Checklist actuele AO/IC
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De functie van administrateur

3

Ontwikkeling
In het verleden droeg de admi-
nistrateur er ‘slechts’ zorg voor dat
de financiële administratie een
getrouwe weergave gaf van de
financiële positie van de huishou-
ding. Met een toegenomen behoefte
van het management aan stuur- en
beheersinformatie, de ontwikkelin-
gen van de informatietechnologie
en de toegenomen complexiteit van
de omgeving waarin organisaties
functioneren, is de functie van
administrateur verbreed met taken
als planning, voor- en nacalculatie,
opstellen van prognoses en infor-
matievoorziening (in de meest
brede zin van het woord.)
Mede als gevolg van deze invloeden
ontstonden ook nieuwe functies,
zoals die van treasurer en controller
en vonden afsplitsingen plaats van
bijvoorbeeld verkoopadministraties,
bedrijfsbureau enz.

Taken van de administrateur
De belangrijkste taken van de
administrateur liggen op de vol-
gende gebieden:

Registratie
De registratie is de kern van de
functie en vormt voor een belang-
rijk deel ook de basis en/of motiva-
tie voor de overige werkzaamhe-
den. De registratie is gericht op de
financiële administratie, dat wil
zeggen het grootboek, bijbehorende
subadministraties en overige gere-
lateerde extracomptabele admi-

nistraties. Ook worden vaak andere
registraties gekoppeld aan de admi-
nistrateur, zoals bijvoorbeeld offer-
teregistraties, contractadministra-
ties, project-/voortgangsregistraties,
lease-autoadministratie en ziekte-
en vakantiedagen.
Budgettering
Uitkomst van het proces van bud-
getteren zijn de normen voor de
bedrijfsprocessen. Om deze nor-
men vast te stellen, is een hoge
mate van kennis omtrent de orga-
nisatie vereist. Enerzijds is kennis
nodig omtrent de realisatie binnen
de huishouding (productie, voor-
raadverschillen, afboekingen debi-
teuren, inkopen enz.), en anderzijds
moeten de doelstellingen van de
organisatie bekend zijn. Het eerste
aspect is typisch het kennisgebied
van de administrateur.
Interne controle
De administrateur heeft in veel
gevallen ook een belangrijke functie
in het controleren van de uitvoe-
ring, procedureontwikkeling en
bewaking van procedures. Deze rol
van de administrateur in de interne
controle wordt gemotiveerd door
efficiencyredenen, zijn functie als
staffunctionaris buiten het bedrijfs-
proces en zijn praktische en theore-
tische kennis over de administratie-
ve organisatie.
Uit het oogpunt van interne controle
is het eigenlijk niet optimaal dat de
administrateur deze interne-contro-
letaken heeft.
Automatisering
De plaats die de administrateur
heeft in de automatisering zal per
organisatie verschillen en is mede
afhankelijk van de filosofie van de
leiding en de omvang van de orga-
nisatie. De administrateur is geen
automatiseringsspecialist, maar kan
binnen kleinere organisatie soms
wel enige taken op dit terrein heb-

ben, die in grotere organisaties
door de systeembeheerder worden
uitgevoerd.
Informatievoorziening (intern en
extern)
Ten aanzien van de informatievoor-
ziening heeft de administrateur een
belangrijke rol. De administrateur
heeft een registratieve functie. Deze
registraties vormen een belangrijke
basis voor de interne en externe
informatievoorziening en daarmee
voor de besluitvorming.
Afhankelijk van de omvang van de
organisatie heeft de administrateur
ook een rol in de informatievoor-
ziening zelf, van het alleen analyse-
ren van de basisgegevens tot het
volledig verzorgen van de rappor-
tage.
Personeel
De functie van de administrateur
ten aanzien van personeel is afhan-
kelijk van de wijze waarop de per-
soneelsfunctie is vormgegeven
binnen de organisatie. De volgende
mogelijkheden zijn in principe te
onderkennen: salarisadministratie
in eigen beheer, salarisadministratie
uitbesteed of een separate perso-
neelsafdeling en salarisadministra-
tie.
Overige taken
Fiscaliteiten: de administrateur doet
de fiscale aangiften, onderhoudt de
contacten met de fiscus en is het
eerste aanspreekpunt voor fiscale
vraagstukken. Regelingen waarmee
hij in het algemeen wordt gecon-
fronteerd zijn: vennootschapsbe-
lasting, omzetbelasting, loonbe-
lasting, dividendbelasting en kapi-
taalbelasting.
Financiering: de administrateur
voert het financieringsbeleid uit,
veelal binnen het kader van de
liquiditeitsbegroting.
Verzekeringen, Debiteurenbeheer,
Procuratiehouder en Beleggingen.

Het begrip "administratie" is een begrip waaraan meerdere
betekenissen worden toegekend. In de praktijk en in de lite-
ratuur wordt aan de functie van administrateur vaak op
heel verschillende wijze inhoud gegeven. Ook zien we een
verandering van de functie in de tijd. De precieze inhoud
van de functie wordt bepaald door managementfilosofie,
omvang en inrichting van de organisatie en de ‘typologie’
van de huishouding.



De algemene karakteristieken van
de functie
• Een zodanig financieel overzicht

dat de organisatie voortdurend
onder controle kan worden
gehouden;

• Een zodanig inzicht in de
bedrijfsvoering dat zowel in een
situatie waarin zich positieve of
negatieve ontwikkelingen voor-
doen, door de organisatie-onder-
delen opbouwende kritiek van de
controller wordt aanvaard en aan
de controller ruimte wordt gege-
ven voor het geven van kritiek;

• Het vermogen om binnen de
organisatie het image van advi-
seur te krijgen;

• Het vermogen om de geconsta-
teerde noodzakelijke veranderin-
gen ook daadwerkelijk in gang te
zetten;

• Het vermogen om cijfers te ver-
eenvoudigen tot de essenties die
van de belang zijn voor het
betreffende besluitvormingspro-
ces en aan niet-deskundigen
binnen de organisatie over te
brengen;

• Het vermogen om aan verant-
woordelijken te signaleren, zon-
der dat het vertrouwen van
anderen wordt verloren.

De taken en bevoegdheden van de
controllerfunctie
De controlfunctie
• Ondersteuning, participatie en

coördinatie met betrekking tot
langetermijnplanning, korteter-
mijnplanning, kortetermijnpro-
gramma’s, budgetten en ad-hoc
aspecten (investeringen, efficien-
cyonderzoeken e.d.);

• Het zelfstandig en ongevraagd
aan het management verstrekken
van nadere analyses, interpreta-
ties en adviezen naar aanleiding
van verstrekte managementin-
formatie en ter ondersteuning
van besluitvormingsprocessen;

• Het opstellen van strategische
analyses betrekking hebbend op
de omgeving van organisaties.

De informatiefunctie
• Het leiding geven aan en organi-

seren van de administratieve
afdeling;

• De consolidatie van gegevens en
de rapportage daarvan betrek-
king hebbend op de realisatie
van de bedrijfsvoering;

• Het ten behoeve van het verant-
woordelijke management opstel-
len van externe verantwoor-
dingsrappportages en daarmee
samenhangende publicaties.

De ontwikkelfunctie
Het opstellen en optimaliseren
van:

• een bedrijfsvoeringinformatie-
systeem en een verantwoording-
systeem met relevante samen-
hangen

• een systeem van planning met
betrekking tot de bedrijfsvoering;

• Het ontwikkelen en onderhou-
den van de administratieve orga-
nisatie.

De regelgevende functie
Regelgeving ten aanzien van:

• planningsprocedures met betrek-
king tot de strategische en lange-
termijnplanning;

• procedures in verband met de
opstelling van externe verant-
woordingsrapportages en publi-
caties;

• de administratieve organisatie.
De treasury functie
• Verantwoordelijk voor de ver-

mogenspositie, de vermogens-
structuur en de balansverhou-
dingen;

• verantwoordelijk voor het werk-
kapitaal, de externe financiële
relaties, beheer van verzekerings-
en pensioenzaken en beheer van
onroerend goed.

De fiscaliteitfunctie
• De bepaling en uitvoering van

het belastingbeleid en de daar-
voor geldende procedures.

De interne controlefunctie
Het nemen van maatregelen van
interne controle:

• die tot doel hebben het juiste
gebruik van delegeerde bevoegd-
heden te waarborgen;

• om de juiste opvolging van
instructies en voorschriften te
waarborgen;

• die tot doel hebben de juistheid
en volledigheid van de basisgege-
vens en de gegevensverwerking
te waarborgen;

• die tot doel hebben de activa te
bevestigen.

Overige taken
• Logistiek management, onderne-

mingsrecht, milieuzorg, privacy,
kwaliteitszorg.

De functie van de controller

Bij het sturen en beheersen door het management van orga-
nisaties is gestructureerde informatie essentieel. Deze infor-
matie heeft betrekking op de verbinding tussen prognoses,
planning en de realisatie in termen van resultaten en daar-
mee samenhangende kosten. Rechtstreeks vanuit de bestuur-
lijke informatievoorziening kan onvoldoende worden vol-
daan aan de eisen van het management. Zo is een specialist
ontstaan die het management optimaal kan ondersteunen bij
het proces van planning en control.
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Algemeen
De creditmanager staat niet op
zichzelf. Zowel binnen als buiten
het bedrijf heeft de creditmanager
te maken met verschillende afdelin-
gen en functionarissen die invloed
(kunnen) uitoefenen op het uitein-
delijke resultaat van het creditma-
nagement. Afhankelijk van de totale
bedrijfsfilosofie rapporteert de cre-
ditmanager aan de algemeen direc-
teur of aan de financieel directeur.
De belangrijkste taken van de cre-
ditmanager zijn naast het taxeren
van de kredietwaardigheid van
potentiële klanten het incasseren
van uitstaande vorderingen, het
registreren van de ontvangsten en
het analyseren en rapporteren van
de resultaten. De vaardigheden die
de creditmanager moet bezitten –

met name persoonsgebonden ken-
merken en communicatieve
vaardigheden.

Taken van de creditmanager
De taken van het creditmanage-
ment zijn grofweg in vier verschil-
lende elementen te scheiden;
1. Taxeren

• Het vooraf beoordelen van de
kredietwaardigheid van poten-
tiële klanten. Deze bepaling is
altijd een inschatting. De kunst
bij het taxeren is het verzamelen
van relevante informatie over
klanten waarmee dit insolven-
tierisico kan worden ingeschat.
Zowel voor wat betreft bedrij-
ven als particulieren kunnen
professionele dienstverleners
hier zeer behulpzaam bij zijn.

2. Incasseren
• Het innen van uitstaande vor-

deringen. Het succes van inte-
graal creditmanagement dient
zicht onder andere te vertalen
in een verlaging van de
gemiddelde uitstaande krediet-
termijn en een verantwoorde
reductie van het debiteursaldo.
Hiermee kan het totaal beno-
digde werkkapitaal aanzienlijk
worden teruggedrongen, zodat
een verbetering van de netto-
marge ontstaat en er een verbe-
tering in de omloopsnelheid

van het benodigde kapitaal
wordt bereikt.

3. Registreren
• Creditmanagement houdt meer

in dan het passief boeken van
ontvangsten uit hoofde van
openstaande facturen. Deze
registratie hoort thuis op de
boekhouding en valt onder het
operationele beheer van debi-
teurenbewaking. Door techno-
logische ontwikkelingen vinden
deze handelingen overigens
meer en meer geautomatiseerd
plaats.

4. Analyseren
• Bij het actief incasseren van uit-

staande vorderingen kan blijken
dat de prestatie van het eigen
bedrijf niet altijd perfect is en
dat de klant uit dat oogpunt de
vordering geheel of gedeeltelijk
zal betwisten. De creditmanager
dient deze betwistingen echter
te kunnen onderscheiden van
niet-terecht betwiste vorderin-
gen. In een goed samenspel met
de verschillende afdelingen
binnen het bedrijf kan de cre-
ditmanager niet alleen fouten
(laten) herstellen, maar ze ook
analyseren. Bij een gedegen ana-
lyse van de klachten kan de cre-
ditmanager het bedrijf een sig-
naal geven ter voorkoming van
zulke fouten in de toekomst.

De creditmanager
In tijden van hoogconjunctuur gaat de aandacht van veel
bedrijven uit naar het generen van verkoop en omzet en
wordt de betaling van een uitstaande factuur als een natuur-
lijk gevolg hiervan beschouwd. In tijden van laagconjunctuur
contacteert menig ondernemer echter dat het debiteurensaldo
een steeds groter en bezwaarlijker beslag legt op het beschik-
bare werkkapitaal en dat de hoeveelheid wanbetalers drama-
tisch kan toenemen. In deze situatie kan een integrale bena-
dering van het debiteurenbeheer, het zogeheten creditmana-
gement, een wezenlijke bijdrage leveren aan het uiteindelijke
bedrijfsresultaat. Alhoewel je anders zou verwachten van de
‘zuinige’ Nederlanders zijn zowel de creditmanagement-dis-
cipline als de functie van creditmanager relatief jonge ver-
schijnselen binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

T I P S

Afdrachtvermindering lage lonen
Het wetsvoorstel tot het afschaffen van de afdracht-
vermindering lage lonen per 1 juli 2004 is ingetrok-
ken. Deze afdrachtvermindering wordt nu in stap-
pen verminderd en is op 1 januari 2006 geheel afge-
schaft. Het wisselgeld voor de voorlopige handha-
ving is gevonden in een verhoogde WAO-premie.



Implementeren van Sarbanes-Oxley
Achtergrond
Sarbanes-Oxley is gericht op het
versterken van de interne controle
maatregelen van bedrijven en het
vergroten van haar verantwoorde-
lijkheden. Interne controle is een
proces dat word beïnvloedt door
de Raad van Bestuur van het
bedrijf, haar management en per-
soneel. Het dient de motor te zijn
achter het bedrijfssucces in drie
categorieën:
• Effectiviteit en efficiency van het

bedrijfsproces;
• Betrouwbaarheid van de financi-

ële verslaglegging;
• Overeenstemming met de wet en

regelgeving.

Om aan de doelstelling van de
Sarbanes-Oxley wet te voldoen
(artikel 302 en 404) dient  het
bedrijf een interne controle
systeem te aanvaarden dat voldoet
aan vier criteria: objectiviteit,
meetbaarheid, volledigheid en
relevatie. Een veelgebruikt raam-
werk is die van de Committee of
Sponsoring Organizations of the
Theadway Commission (COSO.)
Andere raamwerken zijn CoCo,
Turnbull Report, ACC en The King
Report. Een toepasbaar
Nederlands raamwerk is het ABIB
model van het NIVRA (Steens &
Partners Consultants nieuwsbrief
van juli 2004).

Sarbanes-Oxley maakt CEO’s en
CFO’s expliciet verantwoordelijk
voor het oprichten, evalueren en
monitoren van de effectiviteit van
de interne controle over financiële
verslaglegging en verantwoording.
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Implementatiestappen
1. Stel uzelf op de hoogte van de Sarbanes-Oxley act, specifiek artikel

302 en 404;
2. Voer een quick-scan uit van uw bedrijfssituatie;
3. Committeer de CEO en CFO om te voldoen aan de wet;
4. Formeer een executive projectgroep;
5. Wordt bekend met Interne Controle raamwerken;
6. Kies een Interne Controle raamwerk;
7. Formeer een "disclosure committee";
8. Realiseer een Interne Controle systeem;
9. Plan het project;
10. Formeer een management team voor het Interne Controle Systeem;
11. Bepaal de integriteit, ethische waarden en competenties van het per-

soneel, de management stijl, de mate waarin zaken worden gedele-
geerd binnen het bedrijf, de aandacht en richting die wordt gegeven
door de Raad van Bestuur;

12. Identificeer en inventariseer alle risico’s verbonden met de financiële
rapportages en externe verslaggeving;

13. Zorg voor een database en bewaarplaats voor alle interne controle
regels, beschrijvingen van controle doelstellingen, testmethodes et
cetera;

14. Bepaal op grond van de vastgestelde risico’s (12) de belangrijkste
interne controle doelstellingen;

15. Breng de huidige interne controle maatregelen in kaart en leg deze
naast de interne controle doelstellingen;

16. Identificeer en herstel de tekortkomingen in de interne controle;
17. Test en monitor continu de operationele effectiviteit van de interne

controle activiteiten;
18. Zorg voor IT-technologie om resultaat te bereiken.



Management Informatie Systeem
Ter realisering van de informatie-
stroom zal een Management
Informatie Systeem (afgekort MIS)
moeten worden ingevoerd. Het
MIS bestaat uit afspraken, regels
en procedures welke de vergaring
en bewerking van informatie ten
behoeve van het topmanagement
regelen. De basis van het MIS
wordt gevormd door strategische
plannen, jaarplannen/budgetten en
periodieke voortgangsrapportage.

Van groot belang hierbij is de mate
van betrokkenheid van het topma-
nagement. We onderscheiden hier-
bij de volgende twee extremen:
- hands on management: grote

betrokkenheid bij zowel het ope-
rationele als financiële reilen en
zeilen van de operaties;

- holdingmanagement: alleen
betrokkenheid bij financiële
gang van zaken op divisie / deel-
neming niveau.

De organisatie (inclusief bouw/
implementatie) van een MIS dient
bij voorkeur op projectbasis te
worden uitgevoerd. Hierbij zijn de
volgende fasen te onderscheiden:
(1) organisatie rond MIS, (2)
bouw van een MIS en (3) imple-
mentatie van het MIS.

Organisatie rond MIS
Op concernniveau draagt de staf-
afdeling Control de verantwoorde-
lijkheid voor een effectieve en effi-
ciënte werking van het MIS.
Concerncontrol onderscheiden we
in administratie en control met de
relevante doelen/taken in samen-
hang met MIS.

Administratie
Administratie heeft als doel het
samenstellen van de gegevens ten
behoeve van interne en externe
verslaglegging. Dit leidt tot twee
belangrijke taken: (1) consolidatie
financiële gegevens en (2) waar-
borgen tijdigheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van gegevens,
rekening houdend met begripsbe-
palingen en waarderingsgrondsla-
gen.

Control
Control heeft als doel de beoorde-
ling en analyse van bedrijfsecono-
mische ontwikkelingen ter bewa-
king van de (financiële) doelstel-
lingen. Dit leidt tot de volgende
taken: (a) coördinatie begrotings-
proces, (b) beoordeling en analyse
van de door werkmaatschappijen
en divisies aangeleverde financiële
en tekstuele rapportage in relatie

tot de begroting en winstprogno-
ses voor het jaar (latest estimate),
(c) verzorgen van periodieke rap-
portage aan topmanagement en
(d) onderhoud van het MIS.

Bouw van een MIS
Het opzetten van een goed functi-
onerend MIS vraagt het doorlopen
van de volgende stappen:
- op basis van het bedrijfsmodel

vaststellen van de producten of
diensten en de beschikbare pro-
ductiefactoren;

- analyse van de informatiebe-
hoefte;

- ontwerpen van het gegevensbe-
stand;

- vaststellen hoe, waar en in welke
vorm de gegevens verkregen
kunnen worden;

- door het MIS te gebruiken voor
managementrapportages zal
proefondervindelijk blijken wat
de (on) mogelijkheden van het
MIS zijn en welke informatie in
de organisatie (nog) niet voor-
handen is;

- verfijning van het MIS door
gebruik.

Implementatie van het MIS
Implementatie van een MIS roept
mogelijke weerstanden op. Deze
weerstanden zijn vaak gebaseerd
op:
- huiver voor organisatorische ver-

anderingen zoals functiewijzi-
gingen, veranderingen in verant-
woordelijkheden;

- persoonlijke karakteristieken
zoals gemiddelde leeftijd, staat
van dienst, wijzigingen in de
organisatie;

- betrokkenheid en ondersteuning
van het topmanagement;

- methode van introductie.

T I P S

Splitsing koopsom
Koopt u (als BTW-plichtig ondernemer) een
bestaande onroerende zaak waarbij de verkoper
zich verplicht om af/verbouwwerkzaamheden te
verrichten? Splits dan de koop/aanneemovereen-
komst. Over de aanneemsom is dan geen over-
drachtsbelasting verschuldigd. De in rekening
gebrachte BTW kunt u verrekenen.

Managementinformatie op
concernniveau
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Het topmanagement heeft onder meer tot taak de strategie
voor de concernonderdelen vast te stellen en te bewaken. Om
de daarin vastgestelde doelen te kunnen bereiken heeft het
management sturings- en beheersingsinformatie nodig. Deze
informatie dient juist, volledig en tijdig te zijn en door han-
tering van uniforme begrippen en definities een ‘transpa-
rant’ bedrijfseconomisch beeld van de organisatie te geven.
Hiervoor zal een aantal concernstafafdelingen – zoals strate-
gie, financiën, administratie en control – het topmanage-
ment ten dienste staan.



strate-
gische be-

sluitvorming
en advies

implementatie,
organisatie en

tactische ondersteuning

operationele bedrijfsvoering
en ondersteuning

• Financieel-strategisch advies
• Vaststellen noodzakelijke management- en 

stuurinformatie (koppeling aan de gekozen 
bedrijfsstrategie)

• Kosten- en winstbepalingssystemen opzetten
• Financiële herstructurering
• Procesreorganisatie
• Management of projectleiding

• Implementeren / uitwerken 
strategische keuzes

• Opzetten / optimaliseren AO/IC en 
financiële administraties

• Procesverbetering
• Optimaliseren ERP systemen
• Inrichten MIS
• Reorganiseren van financiële afdeling
• Ondersteuning bij Compliance wetgeving  

(IFRS, Sarbanes Oxley etc.)

• Interim ondersteuning op financiële 
administratie

• Voeren van (project) administraties
• Wegwerken van administratieve 

achterstanden
• Voorbereiden en assisteren bij opstellen

jaarrekening
• Opstellen diverse rapportages
• Uitvoeren van analyses
• Management van een afdeling

Branche
specialistaties

Handel &
Industrie

Banken &
Verzekeraars

Overheid &
Non-Profit

Zorg &
Zekerheid

• Financieel Directeur 

• Controller 

• Interne Accountant 

• Specialist (o.a. IFRS/

• SOX/AOIC/Treasury) 

• Financieel Manager 

• Hoofd Administratie 

• Credit Manager 

• Business Analist 

• Ass. Accountant 

• Ass. Controller 

• Administrateur 

• Mdw. Planning & 

• Control 

• Salarisadministrateur 

• Mdw. Debiteuren/

• Crediteuren 

• Mdw. Financiële 

• Administratie

Branche-, functie- en werkgebied van Steens & Partners ConsultantsBranche-, functie- en werkgebied van Steens & Partners Consultants

WerkgebiedFinanciële
Professionals

C O L O F O N

Dit is een uitgave van Steens & Partners
Consultants. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:

Steens & Partners Consultants
Thomas Mannplaats 311
Postbus 81115
3009 GC  Rotterdam
Telefoon: 010-289 76 66
Fax: 010-220 70 37
info@steensconsultants.nl
www.steensconsultants.nl

Deze uitgave verschijnt vier keer per jaar.
De uitgever heeft bij de samenstelling van deze
uitgave naar uiterste betrouwbaarheid en zorg-
vuldigheid gestreefd maar kan echter niet aan-
sprakelijk worden gesteld voor eventueel voorko-
mende onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Steens & Partners Consultants is een
onderscheidende specialist binnen de
financiële kolom. In onze dienstverle-
ning dragen wij zorg voor het zeker-
stellen van de continuïteit en het opti-
maliseren van financieel-administra-
tieve en financieel-economische pro-
cessen. Dit organiseren wij vanuit 
detachering, financieel interim mana-
gement en consultancy.

Steens & Partners Consultants werkt
samen in het verband van Steens &
Partners Accountants & Adviseurs

Internationaal 
samenwerkend in het
verband van JHI

"Een aantal jaren geleden heb ik kennisge-
maakt met Steens & Partners Consultants: in
eerste instantie bij Imation Europe BV, waar
we de crediteurenadministratie voor heel
Europa hebben gecentraliseerd in het Europese
hoofdkantoor van Imation. En later in mijn
functie als Group Administration Manager bij
Royal Numico NV, waar treasury en de onder-
steunende back-office van Numico's in-house
bank overgebracht werd van Dublin naar het
hoofdkantoor.
Beide bedrijven zijn totaal verschillend en
Steens & Partner Consultants slaagde er prima
in om de juiste financiële vakmensen te vinden
als tijdelijke ondersteuning in deze werkzaam-
heden.
Het was voor mij dan ook logisch om in mijn
huidige functie als Manager F&A bij Frico
Cheese Raamsdonksveer wederom gebruik te
maken van de diensten van Steens & Partners
Consultants. Momenteel zijn we druk doende
om de locatie in Raamsdonksveer te sluiten en
alle activiteiten over te brengen naar het
hoofdkantoor in Wolvega."

De heer G. van Raak,

Manager Finance & Accounting 

Frico Cheese

"Het implementeren van de Sarbanes-Oxley
act (SOX)binnen de McDonald's organisatie is
een goed geregisseerd proces vanuit de HQ
Chicago SOX afdeling. Aan ons in Nederland
was de opdracht een aantal processen te
beschrijven. Hiermee zouden wij de risico's en
control’s in kaart brengen en de nodige audits
uitvoeren.
Onze doelstelling was dit door onze eigen
medewerkers te laten verrichten. Echter, wij
kwamen er al gauw achter dat het lastig zou
zijn om dit in te vullen vanwege gebrek aan
mankracht en kennis.

Met Steens & Partners Consultants hebben wij
dit kunnen oplossen. Steens & Partners
Consultants heeft ons geholpen met 2 zaken;
met hun hulp hebben wij onze opdracht nog
scherper weten neer te zetten en zij hebben de
juiste professional aan ons gelinkt voor de
nodig support. De samenwerking heb ik  altijd
als zeer plezierig ervaren en ik zie Steens &
Partners Consultants als een uitstekende orga-
nisatie."

De heer H. Vervuurt,

Manager Finance & Accounting 

McDonald's Nederland B.V.
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