
 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB 

Data, ook voor controlling het duizend dingen doekje 
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Inleiding 

Ook binnen het MKB is de workflow rondom bedrijfsprocessen als in- en verkoop 

tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd. De automatisering heeft een veel hogere efficiëntie 

gebracht. Transacties zelf, maar ook de interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot 

deze transacties leiden hiermee tot data. Denk in dit verband aan logging van transacties, 

zoals bij het aanmaken dan wel verwijderen van inkooporders en verkoopregels. 

 

Nieuwe mogelijkheden 

Dit opent nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van data-analyse. Naast analyses ter 

verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie ofwel Business Intelligence, kunnen analyses 

ook gericht zijn op het leveren van inzicht in het functioneren van het interne 

beheersingssysteem. 

Binnen het MKB ontbreekt veelal de schaalgrootte om effectief intern toezicht op de 

betrouwbaarheid van interne rapportages en het functioneren van het interne 

beheersingssysteem te realiseren. In de praktijk komen tekortkomingen dan pas aan het 

licht op het moment dat zich daadwerkelijk een probleem voordoet dan wel door 

bevindingen van de externe accountant. Hier komt bij dat de externe accountant alleen naar 

interne rapportages en het interne beheersingssysteem kijkt voor zover dit relevant is voor 

de controle van de jaarrekening terwijl voor het management nog vele andere aspecten van 

belang zijn. 

Daarenboven gaan de intern gesignaleerde problemen en bevindingen van de accountant 

over gebeurtenissen die dan soms al meer dan 12 maanden ervoor hebben plaatsgevonden. 

Schade die hierdoor veroorzaakt wordt was waarschijnlijk aanmerkelijk minder geweest als 

deze eerder ontdekt was. 

  

Door inzet van data kunnen we controles op betrouwbaarheid van interne rapportages en 

het functioneren van het interne beheersingssysteem eerder en met het totale interne 

beheersingssysteem in scope uitvoeren, met als direct gevolg dat eventuele fouten en de 

schade die dit met zich kan meebrengen, eerder ontdekt worden. 

jaar jaar + 1 
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De voordelen van deze op data-analyse gebaseerde aanpak zijn: 

- Doorlooptijd van controlling wordt korter; 

- Fouten worden eerder ontdekt; 

- Kosten controlling worden lager; 

- Uitvoering en rapportage kan snel en efficiënt, direct aansluitend op de cyclus van de 

bedrijfsprocessen; 

- Meer inzicht in risico’s en trends; 

- Management kan daardoor direct inspelen op ontwikkelingen; 

- De rapportage aan stakeholders wint aan kwaliteit en verschuift van 

financieel/achteraf naar risico- en procesbeheersing/real-time. 

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten/risico’s, zoals: 

- Data liggen veelal vast in meerdere systemen/bronnen. Dit vereist technische 

oplossingen om effectiviteit en efficiency te waarborgen; 

- “Garbage in/garbage out” geldt ook voor data-analyse. Gewaarborgd moet worden 

dat data betrouwbaar zijn; 

- Beveiliging van data (o.a. Wet datalekken). 

Data-analyse maakt data driven controlling en continuous monitoring mogelijk. Door de 

externe accountant bij het ontwikkelproces te betrekken kan tevens de basis voor 

continuous auditing worden gelegd. Effectiviteit en efficiency van de audit door de 

accountant nemen daardoor eveneens toe. 

 

Return on investment (ROI) 

Data driven controlling vereist investeringen in ontwikkeling en onderhoud van IT systemen 

en werkprocessen. Voordelen zitten in besparing op personeelskosten en kosten van extern 

toezicht (o.a. de accountant). Daarnaast zullen risico’s en daarmee kosten van fouten en 

fraude afnemen daar de bedrijfsprocessen integraal in scope van de interne beheersing zijn. 

De administratieve lasten, gericht op het voldoen aan wettelijke voorschriften, variëren 

volgens Nyenrode onderzoek uit 2011 bij 1.350 MKB ondernemingen van 1,5% (bedrijven tot 

€ 250 miljoen omzet) tot 8% (bedrijven tot € 5 miljoen omzet) van de omzet. Volgens 

jaar jaar + 1 
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onderzoek van Penteia liggen deze lasten in 2012 tussen de € 5.700 (bedrijven<10 

werknemers) en € 150.000+ (bedrijven >100<250 werknemers). 

Let wel: bovenstaande cijfers betreffen alleen de lasten om te voldoen aan wet- en 

regelgeving. Daarbovenop komen nog de administratieve lasten voor interne doeleinden en 

rapportage aan bijvoorbeeld banken. 

Administratieve lasten zijn derhalve substantieel en zullen bij een gemiddeld MKB bedrijf al 

snel de  

€ 100k overschrijden. Investeren in data driven controlling zal dan ook, mits goed aangepakt, 

tot een aantrekkelijke ROI leiden. 

 

Dataplatform 

Voor de automatisering van de bedrijfsprocessen wordt binnen ondernemingen met diverse 

softwarepakketten gewerkt. Om data driven controlling mogelijk te maken is data uit de 

verschillende pakketten en andere bronnen nodig, bronnen die zowel intern als extern zoals 

een cloud staan. Voor snel en compleet inzicht wordt een datalaag  opgezet, waarin 

gegevens uit alle bronnen bij elkaar komen. 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven. 

 

 

 

Dit data platform maakt gebruik van technologie die bij de meeste organisaties beschikbaar 

is. Het proces verloopt vol automatisch, vaak iedere nacht en is eventueel ook met de hand 

te starten. Door alle gegevens op detailniveau beschikbaar te hebben kan vanaf trends 

worden doorgezoomd naar de onderliggende details. 

Vaak heeft een organisatie al een Business Intelligence oplossing, en voor de inzichten die 

vanuit controlling perspectief nodig zijn, is een beperkte hoeveelheid extra gegevens vereist. 

Deze worden aan de datalaag toegevoegd en gekoppeld zodat een integrale besturing 

mogelijk wordt. 

ERP 

CRM 
Datalaag 

Business Intelligence 

Audit&Control Center 
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Audit&Control Center 

De rapportage vanuit het Audit&Control center zal zich richten op vooraf gedefinieerde KPI’s 

en de vorm hebben van dashboards. Zorgvuldige bepaling en formulering van de KPI’s is 

essentieel als vertrekpunt voor systeemontwikkeling. KPI’s gaan naast performance ook over 

de effectiviteit van interne beheersing en compliance. Qua denkmodel is dit gebaseerd op 

COSO. De praktische uitwerking ziet evenwel meer op harde data daar soft controls die 

binnen het COSO raamwerk een belangrijke rol spelen in het MKB veelal niet geformaliseerd 

zijn. 

Het Audit&Control Center voorziet in real-time reactieve sturing waarbij de controller via 

rapportages en dashboards de KPI’s in de gaten kan houden en trends bekijkt om te bezien 

of er additionele meetpunten moeten worden ingebracht. 

Hiernaast is het mogelijk om pro-actief waarschuwingen te genereren op grond van de 

automatisch in de datalaag geladen gegevens. Dit is het startsein van een analyse door de 

controller en draagt bij aan het sneller signaleren van misstanden, zodat verdere schade 

voorkomen wordt. 

De data waarmee de workflow binnen de processen en de uitkomsten daarvan worden 

vastgelegd zijn de input voor data driven controlling. Cruciaal is dat alle voor de KPI’s 

relevante transacties en handelingen tot data leiden én dat deze data betrouwbaar zijn.  

Vereisten voor betrouwbare data zijn o.a.: 

- adequate toegangsbeveiliging; 

- adequaat change management; 

- adequaat incident management; 

- adequate data storage; 

- adequate data-extractie; 

- adequate back-up procedure. 

Door het toetsen van binnen een organisatie aanwezige “General IT Controls” kan worden 

vastgesteld of aan deze vereisten wordt voldaan. 

 

Randvoorwaarden 

Essentieel is draagvlak bij management en medewerkers. Data driven controlling heeft grote 

voordelen in termen van effectiviteit en efficiency maar vereist investeringen in tijd en geld.  

IT is een middel, geen doel. Het management moet zich eigenaar voelen van het proces, het 

moet geen “feest van techneuten” zijn. Data driven controlling/continuous monitoring 

betekent een wezenlijk andere vorm van aansturing die een omslag in denken vereist. 

Optimale effectiviteit en efficiency van data driven controlling vereist een vrij hoge 

automatiseringsgraad waarbij er geen voor de KPI’s relevante informatie in niet-digitale 
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vorm wordt vastgelegd. Is dit wel het geval dan is het risico groot dat rapportages onvolledig 

zijn en er verkeerde conclusies worden getrokken.  

Ook juridische aspecten rondom het genereren, opslaan en gebruiken van data moeten goed 

worden onderzocht, bijvoorbeeld om aansprakelijkheid op grond van de Wet datalekken te 

voorkomen. 

Data driven controlling betekent een toenemende afhankelijkheid van IT, risico’s als 

systeemuitval kunnen dan direct impact hebben op de ondernemingsresultaten. Dit 

betekent dat rondom de digitale controlling/continuous monitoring zelf procedures gericht 

op continuïteit en quality assurance aanwezig moeten zijn. 

 

Mensenwerk 

Last but not least: gezond verstand is en blijft een groot goed. De interpretatie van 

rapportages en het op basis daarvan nemen van beslissingen vereist ervaring en een 

kritische houding van de gebruiker. Uiteindelijk gaat het om het verhaal achter de data. 

Risico’s van “jumping to conclusions” en “false positives/false negatives” zijn en blijven 

aanwezig. 

 

Resultaten 

Sneller en meer in control zijn door inzet van gegevens. Data is hiermee een duizend dingen 

doekje, inzetbaar om ook uw organisatie schoon te houden. Dit maakt niet dat u niet meer 

hoeft te poetsen, maar maakt het werk wel aangenamer en sneller. 
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