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Het vernieuwde COSO-framework neemt de strategie als
vertrekpunt
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Digitalisering is van grote invloed op de rol van de controller en ….. 
de rest van de organisatie

Medio 2017 is het nieuwe COSO ERM-framework verschenen, maar de 
tijd heeft daarna niet stilgestaan. De mogelijkheden die datascience en 
digitalisering bieden zullen de komende tijd van grote invloed zijn op 
(controlling binnen) het publieke domein. 

Dit zal invloed hebben op de effectiviteit van de controller en geeft een 
spanningsveld tussen de traditionele vormen van control en de nieuwe 
mogelijkheden die de huidige tijd bieden.
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Kernboodschappen

• We staan met z’n allen aan het begin van een digitale reis

• Dat vraagt technische kennis, maar vooral ook vaardigheid

• De skills-gap van de mensen in de organisatie moet zichtbaar worden

• Financial accounting en management accounting groeien naar elkaar
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Let’s get digital
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Nieuwe technologieën – een paar voorbeelden
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Machine learning Predictive analytics

Blockchain Robotic Process Automation
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Werkwijze accountant gaat op zijn kop
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Klantorganisatie
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Maximale transparantie in ICT-kosten
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Rol control?
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Gevolgen van Digital voor 3LOD

1e lijn 2e lijn 3e lijn
Lijnmanagement Control Internal audit Externe accountant
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• Lijnen vervagen

• 2e Lijn moet de 1e lijn ondersteunen met modern technieken

• Onafhankelijke toets in de 3e lijn vraagt nieuwe skills (inzicht in queries 
en algoritmes)

• Bredere toepassing – financial/ management accounting
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Gemeente Controllers voelen zich zeer verantwoordelijk voor
datagedreven sturing op financiën en op de governace van data en
databeheer. Zij zien een stimulerende rol voor zichzelf op innovatie
van brede data-gedreven sturing in de organisatie
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Control breed of smal
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PwC | PwC’s 2018 State of the internal audit profession study

Evolver Traits

Use advanced 
technology collaboration 
tools and rate well in 
cost optimization 

Invest specifically on 
technology training

90% 73%

Technology Talent

Utilize analytic and 
monitoring tools 

Have correct mix of 
technology, 
operational and 
financial skills

82% 72%

Experiment with 
predictive risk indicators

Have team members 
with advanced 
technology skills

66%28%
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In de digitale wereld zijn andere competenties van belang:  breng
de skills-gap in beeld
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Dit vraagt niet alleen iets van de IT-professionals maar van de 
gehele organisatie
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Kernboodschappen

• We staan met z’n allen aan het begin van een digitale reis

• Dat vraagt technische kennis, maar vooral ook vaardigheid

• De skills-gap van de mensen in de organisatie moet zichtbaar worden

• Financial accounting en management accounting groeien naar elkaar
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Waar staat je organisatie?
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Bus? Peloton? Kopgroep?
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