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Implementatie van een 
in control statement

Met een in control statement kan een organisatie aantonen dat zij ‘in control’ is over 

haar besturende, primaire en ondersteunende processen. Een goede implementatie 

leidt tot reductie van de operationele kosten, betere prestaties en bevordert de 

transparantie naar bijvoorbeeld toezichthouders. Uit de praktijk blijkt dat het om 

diverse redenen niet eenvoudig is om grip te houden op het implementatietraject. 

GOVERNANCE

In control is niet nieuw in organisaties. Kort ge-
zegd gaat het om het intern beheersen van de pro-
cessen. Door boekhoudschandalen en fraude is in 

control zijn belangrijker geworden. Organisaties moe-
ten steeds vaker aantonen dat zij ‘in control’ zijn. Dit 
komt enerzijds door toezichthouders (wet- en regelge-
ving) en anderzijds door klanten die vragen om trans-
parantie middels het vastleggen en goed documente-
ren van het interne beheersingssysteem. Daarop 
volgde een noodzaak aan beheersing van de bedrijfs-
processen. Een in control statement (ICS) impliceert 
dat de hoogste leiding ‘in control’ is over de proces-
sen. Kun je als bestuur en/of directie dan alle risico’s 
rondom de continuïteit en mogelijk te nemen interne 
beheersmaatregelen überhaupt tijdig overzien en inre-
gelen? Het antwoord daarop is neen, maar het kan de 
organisatie wel (juridisch) verweten worden als men 
het nalaat een gedegen intern beheersingssysteem in 
te regelen. Een ICS dient dan ook integraal onderdeel 
te zijn van de reguliere managementcyclus waarmee 
verbeteracties in de business (efficiency- en effectivi-
teitverbeteringen) kunnen worden doorgevoerd. 

Businessarchitectuur
Het proces van de totstandkoming van een in control 
statement lijkt op het eerste gezicht eenvoudig. 
Processen vastleggen, risico’s en maatregelen identifi -
ceren en tot slot het ICS opstellen. In de praktijk 
blijkt echter vaak dat medewerkers in organisaties in 
‘afdelingen’ denken in plaats van processen. Voor een 
ICS is het belangrijk dat de organisatie eerst een goed 
begrip ontwikkeld van haar businessarchitectuur. 
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Deze vormt immers de basis voor de te maken keu-
zes ten aanzien van de processen, taken en verant-
woordelijkheden, en het uiteindelijke ICS. De busi-
nessarchitectuur van een organisatie bestaat uit een 
procesmatige weergave en beschrijving van de bestu-
rende, primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen. 
Welke defi nities hanteren we? Defi niëren we een be-
sturende processen als ‘processen die richting geven 
aan de primaire processen’? Welke processen zijn dat 
dan? Waar start en houdt een bepaald proces op? Wie 
zijn daarbij betrokken? Deze oefening dient met het 
bestuur en management te worden gedaan. Het be-
stuur en management dienen een gezamenlijk begrip 
op te bouwen van de businessarchitectuur. Om dit te 
bereiken, is het belangrijk dat zowel bestuur als ma-
nagement inhoudelijk betrokken is bij het schetsen 
en de formulering van de architectuur. Met deze oefe-
ning worden immers ook indirect de taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden per proces blootge-
legd. Dit leidt tevens vaak tot suggesties voor 
verbeteringen. De businessarchitectuur vormt het 
vertrekpunt voor het uiteindelijke ICS en onderlig-
gende documentatie.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Een ICS komt vaak tot stand via een zogenaamde 
bottom-up aanpak, ook wel cascadeaanpak genoemd. 
Hierbij levert elke businessunitmanager een partiële 
in control statement op waarin verklaard wordt waar-
over men precies in control is. Uiteindelijk volgt uit 
alle partiële verklaringen het defi nitieve ICS, getekend 
door de bestuurders. Hierbij dient men rekening te 
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Een ICS dient integraal onderdeel te zijn 

van de reguliere managementcyclus

houden met de belangrijke aspecten verantwoordelijk-
heid en aansprakelijkheid. Bestuurders en business-
unitmanagers dienen immers op papier te verklaren 
dat ze ‘in control’ zijn. Heeft de manager en bestuur-
der wel de juiste (teken)bevoegdheid? Wat staat er pre-
cies in het functieprofi el en/of contract van deze me-
dewerker? Waar tekent de medewerker eigenlijk voor? 
Wat is de juridische betekenis en impact daarvan? 
Bestuurders zijn in principe verantwoordelijk voor een 
adequaat en effectief functionerend risicobeheersings- 
en controlesysteem. Verantwoordelijkheid betekent 
echter nog niet direct aansprakelijkheid. Wel is het zo 
dat de afwezigheid van een dergelijk systeem mede 
een rol spelen bij het vaststellen van deze aansprake-
lijkheid. De publicatie van een inhoudelijk onjuist 
ICS kan dan ook een zelfstandige grondslag zijn voor 
actie tegen bestuurders. Hierover bestaat inmiddels al-
lerlei jurisprudentie. Overige aandachtspunten bij de 
inhoud van de verklaring zijn onder andere de rele-
vante periode, met welke kennis het ICS opgesteld is, 
de risicoparagraaf en de eventuele materiële zwakhe-
den in het systeem.

Menselijke factor
De impact van een in control statement reikt verder 
dan de eigen organisatie. Uw klanten vormen een 
cruciale schakel gezien zowel u als zij geraakt kun-
nen worden door de gevolgen van een te laat of slecht 
functionerend beheersingssysteem. Hierbij kan bij-
voorbeeld gedacht worden aan het reeds opnemen van 
‘beloften’ in offertes: ‘onze organisatie zal naar ver-
wachting medio … een ICS opleveren’. Maar wat als 
de deadline van het ICS niet gehaald wordt? Het is 
evident dat uw beheersingssysteem uiteindelijk een 
uitbestedingsrisico vormt voor de (potentiële) klant. 
Dit betekent dat er vooraf en tijdens de implementa-
tie rekening moet worden gehouden met de ‘mense-
lijke’ factor in uw organisatie. Hierbij kunt u denken 
aan de realistisch beschikbare capaciteit van eigen 
medewerkers tijdens het implementatietraject. 
Back-up dient geregeld te worden bij het uitvallen 
van medewerkers (langdurig ziek en/of andere priori-
teiten) waardoor ICS-activiteiten binnen het bedrijf 
niet (tijdig) uitgevoerd kunnen worden en niet kan 
worden samengewerkt met externe partijen zoals de 
ICS-adviseurs en (IT-)auditors. In de praktijk blijkt 
telkens dat het belangrijk is om specifi eke expertise 
rondom het in control statement tijdig te identifi ce-
ren en, daar waar nodig, tijdig in te huren. Het lijkt 
een open deur, maar het moet duidelijk zijn dat men 
bij ICS-implementatie rekening dient te houden met 
relevante kennis op het gebied van de specifi eke bran-
che waarin men werkzaam is (bijvoorbeeld pensioen-
branche). Deze branchekennis moet gekoppeld zijn 
aan vakkennis op gebied van governance, risk en 

compliance in samenhang met de ondersteunende 
technologie. In de praktijk blijkt maar al te vaak dat 
met deze koppeling te weinig of zelfs geen of reke-
ning is gehouden. Denkt u bijvoorbeeld maar aan het 
inhoudelijk kunnen challengen van het bestuur en 
management bij het defi niëren van de businessarchi-
tectuur. Of denk bijvoorbeeld maar aan het maken 

van inhoudelijke keuzes op gebied van governance, 
risk en compliance ofwel GRC (frameworks en toe-
passing, risk governance-documentatie, risico- en 
controlidentifi catie, etc.) bij het inrichten van de on-
dersteunende tooling. Zie fi guur 1.

Control frameworks in de praktijk
Om een in control statement af te kunnen geven, 
moet er een monitoring- en controlsysteem op de in-
terne beheersing worden ingesteld. Frameworks zijn 
hierbij een hulpmiddel. Deze geven organisaties een 
handvat van een uniform en gemeenschappelijk refe-
rentiekader voor interne controle en ter ondersteu-
ning van het management bij de verbetering van de 
interne controle. Er zijn wereldwijde standaarden op 
het gebied van control gedefi nieerd. U kunt hierbij 
denken aan control frameworks zoals FIRM, COSO, 
COBIT, ISO27002 etc. De meest bekende is die van 
COSO en COSO ERM. Bij de implementatie van ICS 
dient men keuzes te maken ten aanzien hiervan. 
Hierin kan een organisatie zich aardig verslikken. De 
keuze van het framework bepaalt uiteindelijk hoeveel 
werk er in de praktijk verricht moet worden om tot 
een ICS te komen. Zo is er de defi nitie van COSO 

Figuur 1 Governance, risk en compliance bij pensioen

>>
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volgens Tabaksblat en COSO volgens Tabaksblat, 
maar dan na toepassing van de aanbevelingen van de 
commissie-Frijns. Welke kiest u? Ook dient men re-
kening te houden met de feitelijke vertaling van het 
framework naar de praktijk. Vaak is het framework er 
wel, maar ontbreekt de ‘vertaling’ naar het daadwer-
kelijke risico en de te nemen beheersmaatregelen. 
Vaak ontbreekt ook de koppeling naar het proces. In 
welk proces en specifi eke activiteit is het van toepas-
sing? Kortom: laat u goed adviseren over de te gebrui-
ken frameworks, vertalingen naar risico’s en maatre-
gelen en de daadwerkelijke koppelingen naar de 
specifi eke processen.
 
GRC-software
Door de jaren heen is er veel ervaring opgedaan met 
het softwarematig operationaliseren van de control 
frameworks zoals COSO, COBIT, ISO en de verbe-
terde varianten hiervan. De opgedane kennis en erva-
ring, frameworks, relevante wet- en regelgeving is ge-
bundeld in krachtige GRC-software. Met behulp van 
de juiste leverancier en bijhorende GRC-software 
kunnen organisaties in een korte tijd hun volledige 
businessarchitectuur met daarin de besturende, pri-
maire en ondersteunende processen vastleggen en 
daaraan de risico’s, beheersmaatregelen en compli-
anceaspecten koppelen. Bij de keuze van een GRC-
softwareleverancier dient men rekening te houden 
met veel belangrijke aspecten. Hierna bespreken we 
een aantal van die overwegingen.

Type leverancier

Iedereen noemt zich vandaag de dag GRC-software-
leverancier. Hoe scheid je dan het kaf van het koren? 
Men kan bijvoorbeeld onderscheid maken in 
Nederlandse (Bwise, CERRIX) of buitenlandse (SAP, 
Methodware) leveranciers. Heeft de GRC-leverancier 
een trackrecord in uw specifi eke branche (bijvoor-
beeld pensioen- of verzekeringsbranche) en business 
(bijvoorbeeld pensioenuitvoering, zorgverzekeraars), 
en waaruit blijkt dat precies? Heeft de leverancier een 

visie op uw branche en inhoudelijke kennis van uw 
branche? Hierbij kunt u denken aan ontwikkelingen 
op het gebied van wet- en regelgeving (DNB, AFM, 
Pensioenwet, Solvency II, Basel II). Hebben zij andere 
diensten en softwaretools die in uw specifi eke bran-
che en business worden toegepast? Hierbij kunt u 
denken aan administratiesystemen, business intelli-
gence en audit. Hieruit blijkt immers vaak de inhou-
delijke kennis van de leverancier. Wat zeggen de 
klanten eigenlijk over de leverancier? Beschikt de le-
verancier naast relevante branchekennis ook over de 
inhoudelijke kennis van het vakgebied governance, 
risk en compliance? Kortom: kan de leverancier u in-
houdelijk verder helpen? Beschikt de leverancier dan 
over zijn eigen ondersteunende GRC-software of is 
die weer van een andere partij? Is de software online 
(SaaS)? Op wie is de ondersteuning primair gericht: op 
de eerste lijn (business), tweede lijn (risicomanage-
ment), derde lijn (internal audit), de externe auditor 
of juist alle typen medewerkers? Welke specifi eke ac-
tiviteiten moet de GRC-software dan precies kunnen 
ondersteunen? Hierbij kan gedacht worden aan het 
vereenvoudigen van tijdrovende handelingen van me-
dewerkers tijdens de SAS70- of ICS-activiteiten.

Referentieprocessen

Slechts een paar leveranciers beschikken over GRC-
software met daarin kant-en-klare sjablonen (referen-
tieprocessen) van de besturende, primaire en secun-
daire bedrijfsprocessen van uw specifi eke branche en 
business. Deze referentieprocessen zijn opgebouwd 
door jarenlange ervaring binnen een specifi eke bran-
che. Zo is er bijvoorbeeld de complete AO/IC van 
pensioenuitvoerders. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
processen zoals ‘in dienst treden’, ‘uit dienst treden’, 
‘huwen/samenwonen’, ‘toekennen partnerpensioen’ 
en ‘waardeoverdracht’. Deze referentieprocessen be-
vatten zowel de complete processchema’s, beschrij-
vingen en bekende risico’s, beheersmaatregelen, toe-
gepaste wet- en regelgeving per proces in hun 
onderlinge samenhang en expliciet gemaakt. Bij de 
keuze van GRC-softwareleverancier is het belangrijk 
dat de referentieprocessen gebaseerd zijn op interac-
tiemodellen. Deze zijn namelijk uitermate geschikt 
voor het vormgeven van de relaties, sturing en be-
heersing, geven een scherp beeld van het bedrijfsdo-
mein en zijn tevens te gebruiken bij communicatie 
en de overdracht van werkzaamheden aan (nieuwe) 
medewerkers. Door deze directe relatie met de con-
text van de organisatie kunnen de processen eenvou-
dig worden weergegeven in herkenbare werkeenhe-
den met daaraan gekoppeld de risico’s en 
beheersmaatregelen. De werkzaamheden voor de me-
dewerkers bij realiseren van een in control statement 
worden hiermee sterk vereenvoudigd. 

Businessarchitectuur

■  voorbeelden van besturende processen zijn: 
fi nance, planning & control, programma-
nagement;

■  voorbeelden van primaire processen zijn: 
pensioenbeheer, actuariële dienstverlening, 
pensioencommunicatie;

■  voorbeelden van ondersteunende processen 
zijn: relatiebeheer, facilities, IT. 

GOVERNANCE
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Adoptie en diffusie

Voor een geslaagde implementatie zijn adoptie door 
de medewerkers en diffusie door de hele organisatie 
belangrijke aspecten. Het is daarom belangrijk om de 
opgedane kennis en kunde rondom het in control 
statement en de ondersteunende GRC-software onder 
uw eigen dak te brengen. Dit kan onder andere door 
goede documentatie, het inregelen van een aantal 

Aandachtspunten 
voor selectie van 
GRC-software 

Het hoofd Operationeel Risico Management 
van een Nederlandse zakenbank in het wes-
ten van Nederland zegt over de selectie van 
een GRC-tool het volgende: ‘Een GRC-tool 
moet allereerst goed hanteerbaar en over-
draagbaar zijn zodat gebruikers snel met de 
tool aan de slag kunnen. Een goede set van ei-
sen is daarbij heel belangrijk. Daarnaast 
speelt het kostenaspect een belangrijke rol, 
waarbij we goed kijken naar de verhouding 
tussen kosten enerzijds en performance van 
de GRC-tool anderzijds. Ten slotte moet je 
het vertrouwen hebben dat de leverancier het 
project tot een goed einde kan brengen. Daar-
bij is inzicht in het inhoudelijke kennisni-
veau en kunde van de leverancier belangrijk.’

Een organisatie dient zich goed te

realiseren dat haar beheersingssysteem

een uitbestedingsrisico vormt voor

(potentiële) klanten

trainingen en de nazorg en (technische) support door 
uw GRC-leverancier. In de praktijk zijn er bijvoor-
beeld trainingen voor zowel medewerkers uit de busi-
ness als riskmanagers, auditors en managers om zelf-
standig met de GRC-software te leren werken. 

Tot slot
Een in control statement heeft een positieve impact 
op de eigen organisatie en haar (potentiële) klanten. 
Een organisatie dient zich goed te realiseren dat haar 
beheersingssysteem een uitbestedingsrisico vormt 
voor haar (potentiële) klanten. Door toenemende 

eisen van klanten en toezichthouders wordt het 
steeds belangrijker om een integraal governance, risk 
en  compliance-beheersingssysteem met bijhorende 
ondersteunende tooling in te regelen. Het implemen-
teren van zo’n systeem is echter geen sinecure. Het 
moet immers duidelijk zijn wat dit precies inhoudt. 
De medewerkers belast met de implementatie moe-
ten daarom zeer goede kennis van zaken hebben. Wie 
iets wil managen, moet er verstand van hebben. ■

Figuur 2 Voorbeeld van een referentieproces
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