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1. Inleiding 
Pro Management ontwikkelt continu software met als doelstelling bedrijfsprocessen efficiënter in te 
richten en te komen tot heldere en duidelijke structuren in methoden van werken met een absoluut 
streven naar kwaliteit. De module AOIC.nl is daar een voorbeeld van.  
 
De beschrijving van de administratieve processen (AO) en de bijbehorende interne controles (IC) van 
een organisatie is een complexe activiteit. Uiteindelijk zal een uitgebreid handboek van de organisatie 
ontstaan, dat echter al verouderd is op het moment van oplevering. Een organisatie en haar interne 
processen wijzigen immers continu. Coney heeft Pro Management geadviseerd omtrent de inrichting 
en functionaliteit van AOIC.nl. 
 
AOIC.nl maakt het mogelijk direct wijzigingen in de structuren en processen van een organisatie door 
te voeren en inzichtelijk te maken. In plaats van een uitgebreid handboek, kan via zoekstructuren 
voortaan eenvoudig een proces worden opgevraagd en (geautoriseerd) bijgewerkt.  
 
Met behulp van deze oplossing legt u enerzijds uw organisatieschema vast en anderzijds alle 
processen die door de organisatie worden uitgevoerd. Eveneens worden risico’s, taken, functies, 
verantwoordelijkheden en personen vastgelegd. U krijgt in AOIC.nl direct inzage in de volgende 
onderwerpen: 

 Organisatie (Organogram, Afdelingen, Functies en Werknemers) 
 Processen (Hoofdprocessen, Deelprocessen, Taken en Activiteiten) 
 Kwaliteitsmanagement 
 Risicomanagement (Risico’s, Risicobeheersingprojecten, Werkprogramma’s, Rubrieken) 
 Dashboard (Overzicht tijdsbesteding per functie of werknemer) 
 Urenregistratie  
 Dossierbeheer (optionele koppeling) 

 
Enkele belangrijke voordelen voor het gebruik van AOIC.nl: 

 als internet- of intranetoplossing beschikbaar; 
 wijzigingen zijn direct in te voeren en zo bij alle betrokkenen bekend; 
 indien een nieuwe medewerker de functie van een ander inneemt, is via een naamswijziging 

direct duidelijk welke activiteiten hem of haar toebehoren; 
 alle taken worden per functie of per persoon getoond; 
 alle relaties tussen de diverse activiteiten worden duidelijk gedefinieerd; 
 per activiteit kunnen voorbeeldformulieren worden vastgelegd; 
 inhuur van dure consultants wordt overbodig; 
 zowel inzicht in de organisatie als in de processen; 
 de functieprofielen zijn altijd compleet; 
 de structuur is door iedereen te benaderen en bij iedereen bekend; 
 de methoden van informatieoverdracht zijn duidelijk gedefinieerd; 
 de bedrijfsprocessen worden genormeerd. 
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2. Snelstart 
In dit hoofdstuk beschrijven we kort de werking van AOIC.nl.  
 
Bij het opstarten van AOIC.nl wordt eerst naar uw gebruikersnaam, wachtwoord en de AOIC-
omgeving gevraagd. De gebruiker die niet als beheerder is aangemerkt, komt na aanmelding in een 
scherm met uitsluitend een raadpleegfunctie met de mogelijkheid tot het genereren van overzichten: 
 

 
 
   
De meeste functies van AOIC.nl zijn verdeeld over 3 deelschermen. Na het klikken op een functie of 
proces in het linkerscherm van het totaaloverzicht, wordt er in het middelste scherm een 
omschrijving weergegeven. Tegelijkertijd wordt er in het rechterscherm een detailoverzicht 
weergegeven. De 2 knoppen die in de beheeromgeving voornamelijk gebruikt worden zijn: 
 
 

 '+(Nieuw)’ 

 
 

 
 ‘printen/wijzigen/verwijderen’ 
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2.1. Vastlegging AO 

 
De meest praktische volgorde voor het vastleggen van de gegevens in AOIC.nl is de volgende: 

1) Vastleggen van de organisatie 
2) Vastleggen van de afdelingen 
3) Vastleggen van de functies  
4) Vastleggen van de werknemers 
5) Het koppelen van functies en werknemers 
6) Vastleggen van de processen 

In de volgende paragrafen zullen we deze stappen kort toelichten. 
 

2.1.1. Vastleggen van de organisatie 

Door in te loggen en de gewenste AOIC-omgeving te kiezen, komt de beheerder in onderstaand 
scherm. Hier kunnen vervolgens de omschrijving en de overige gegevens van uw organisatie 
aangevuld worden. Verder kan de beheerder in dit scherm gebruikersgegevens en wachtwoorden 
invoeren voor andere beheerders of voor personen die uitsluitend de database mogen raadplegen. 
Ook kan de beheerder diverse gebruikersrollen toekennen of verwijderen: 
 

 

 

Medewerkers 

toevoegen en 

gebruikersrollen 

wijzigen. 
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2.1.2. Vastleggen van de afdelingen 

U opent onder tabblad <Organisatie> “Organogram”. U kunt nu onder <+Nieuw> een afdeling 

toevoegen. Deze afdelingen worden aangemaakt als hoofdafdelingen. Indien u één of meerdere 

afdelingen heeft toegevoegd, dan kunt u deze aanklikken en daaraan een subafdeling toevoegen. Op 
deze wijze ontstaat er een hiërarchische structuur, die ook links op het scherm wordt getoond. U 
werkt steeds binnen één afdeling en kunt aan die afdeling weer afdelingen toekennen.  
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2.1.3. Vastleggen van de functies 

U opent onder tabblad <Organisatie> “Functies”. U kunt nu onder <+Nieuw> een functie 

toevoegen. 
 

 
 
Om de functies te bewaren, bent u verplicht “Naam” en “Afdeling” in te voeren (met een sterretje 
gemarkeerd). U dient er dan ook voor te zorgen dat de benodigde afdeling reeds in AOIC.nl is 
aangemaakt voordat u de bijbehorende functies toevoegt. De velden “Omschrijving” en “Functie 
eisen” zijn optioneel. Wanneer de functie is bewaard, wordt er een koppeling gemaakt tussen de 
functie en afdeling. 
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2.1.4. Vastleggen van de werknemers 

Het toevoegen van een werknemer doet u door <+Nieuw > te klikken en vervolgens “Werknemer” 

te kiezen. U bevindt zich nu in het volgende scherm: 
 
 

 
 
In het midden van het scherm legt u de gegevens vast van de betreffende medewerker. Zodra de 
medewerker is vastgelegd, kunt u deze aanklikken. Wanneer een medewerker ook een functie 
toegewezen heeft gekregen (zie 2.1.5), dan verschijnt er, naast de algemene informatie over deze 
medewerker, ook een totaaloverzicht van de verantwoordelijkheden die toebehoren aan die 
medewerker.  
 
Indien een medewerker vertrekt en wordt vervangen, dan klikt u op de betreffende naam. In het 
vervolgscherm klikt u met de cursor op de naam en kiest u voor <wijzigen>. Na het invoeren van 
de nieuwe gegevens kunt u nu kiezen voor <bewaren>. De overige gegevens behoren nu toe aan 
de opvolgende medewerker. 
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2.1.5. Het koppelen van functie met medewerker 

U opent onder tabblad <Organisatie> “Functies”. Om een koppeling te maken tussen functie en 

medewerker selecteert u de gewenste functie: 

 

 
 
Klikt u nu een functie aan, dan kunt u een medewerker toekennen aan een functie door op <+> te 
klikken in het rechterscherm. Omdat meerdere medewerkers de functie zouden kunnen uitoefenen, 
verschijnt er een keuzelijst. In de keuzelijst kunt u de gewenste medewerker voor de betreffende 
functie kiezen.  
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 2.1.6. Vastleggen processen 

Nadat de organisatie is vastgelegd, kunt u de bedrijfsprocessen vastleggen. De processen 
doorkruisen in feite de afdelingen. Er zijn altijd hoofd- en deelprocessen te onderscheiden.  
 
Per deelproces worden de taken beschreven, waarna de activiteiten per taak worden vastgelegd.  
AOIC.nl blijft de onderlinge samenhang tussen de processen bewaken. Per proces kunnen ook 
documenten worden vastgelegd. Dat kunnen voorbeelden van formulieren zijn of van overzichten. 
Deze worden per activiteit vastgelegd en kunnen door de medewerkers worden bekeken. 
 
Omdat gewerkt wordt binnen een browser, kunt u op elk moment een keuze maken naar welk 
proces u wilt. Alle bewaarde gegevens blijven steeds intact.  
 
 

 
 
De selectie van proces, taak of activiteit in het linkerscherm is een vereiste om extra niveaus toe te 
voegen aan desbetreffend proces, taak of activiteit. Deze toevoegingen voert u vervolgens uit via het 
rechterscherm door <+>: 
 
Hoofdprocessen 
Door onder <+Nieuw > “Hoofdproces” aan te klikken kunt u een hoofdproces toevoegen. U kunt 

vervolgens meerdere hoofdprocessen toevoegen of klikken op een aangemaakt hoofdproces om 
extra informatie toe te voegen (zoals een omschrijving).  
 
Deelprocessen 
Onder het hoofdproces legt u vervolgens de deelprocessen vast met behulp van de knop <+> op het 

rechterscherm.  
 
Taken 
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Zodra u een deelproces selecteert, kunt u de taken behorende bij dat deelproces vastleggen door in 
het rechterscherm op <+> te drukken.  
 
Activiteiten 
Per taak kunt u tot slot de activiteiten vastleggen door op de betreffende taak te klikken en in het 
rechterscherm op <+> te drukken. 
 
Uitwerking activiteiten 
Indien u in het linkerscherm selecteert op een activiteit, kunt u per activiteit diverse gegevens 
vastleggen. Zo kunt u in het middelste scherm (door <wijzigen> te selecteren wanneer u op de 
activiteit klikt) de activiteit beschrijven, evenals een werkinstructie opgeven en (indien nodig) overige 
opmerkingen plaatsen. Tevens kunt u aangeven met welke frequentie de taak wordt uitgevoerd en 
hoeveel tijd de betreffende taak vergt. Voor het vastleggen van deze gegevens, drukt u op 
<Bewaren>.  
 
Vervolgens hebt u de mogelijkheid om de activiteiten te koppelen via de opties in het rechterscherm: 

 
 
 

1. Een andere activiteit  
Wanneer activiteit B dient als in- of output van activiteit A, dan wordt er een activiteitskoppeling 
gemaakt.  
 
2. Externe relaties  
Wanneer uw organisatie een externe partij tijdens deze activiteit dient te benaderen (of 
andersom), dan kunt u hier de betreffende partij selecteren (mits u deze uiteraard heeft 
aangemaakt via de knop <+Nieuw>). 
 
3. Werknemers  
Hier kunt u de verantwoordelijke werknemer selecteren voor deze activiteit.  
 
4. Functies  
Hier kunt u de verantwoordelijke functie selecteren voor deze activiteit. Indien u de werknemer 
al eerder aan een functie hebt gekoppeld, dan wordt deze koppeling automatisch meegenomen. 
 
5. Document 
Dit betreft een document dat nodig is voor deze activiteit. Het document mag per bestand 
maximaal 3 MB groot zijn, anders zal AOIC.NL dit bestand niet accepteren. Eventuele grotere 
bestanden kunt u het beste opdelen in kleinere stukken. 
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De volgende schermprint toont u een voorbeeld van punt 1, 4 en 5 (rechterscherm). 
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2.2. Vastlegging IC 
 

2.2.1. Vastleggen van risico’s 

Met behulp van AOIC.nl kunt u op eenvoudige wijze de risico’s per deelproces vastleggen. De risico’s, 
indien van toepassing, kunnen worden gekoppeld aan de posten van de jaarrekening (‘Rubrieken’). 
Deze koppeling is met name relevant in uw discussie met de externe accountant en interne 
managementteam.  
 
In het geval uw organisatie geen gebruik wenst te maken van de mogelijke koppeling van risico’s 
aan posten van de jaarrekening is het van belang dat er minimaal 1 rubriek toegevoegd wordt die 
dienst doet als dummy-waarde voor de verplichte koppeling aan de aangemaakte risico’s. Beide 
maakt u aan door middel van de knop <+ Nieuw>: 

 

 
 
 
 
Behalve de desbetreffende post van de jaarrekening, dient u bij een nieuw gedefinieerd risico ook 
aan te geven of het een intern of extern risico betreft en hoe u de impact van het risico weegt. 
 
Nadat het risico is aangemaakt, is het van belang dat het gekoppeld wordt aan het proces (of de 
processen) waarin dit risico zich voordoet. Zo krijgt u inzicht in de impact van risico’s op uw 
organisatieprocessen. 
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Onder <Hoofdprocessen> kunt u het overzicht van de processen opvragen. Als u vervolgens een 

deelproces selecteert en in het rechterscherm “Risico’s” opent, kunt u door middel van de knop <+ 
Nieuw> één of meerdere risico’s aan het deelproces toekennen. U ziet dit in het volgende scherm: 
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2.2.2. Koppelen van risico’s aan maatregelen van interne controle 

Op basis van de geïdentificeerde risico’s kunt u vervolgens in kaart brengen op welke wijze de risico’s 
beheerst worden en welke specifieke maatregelen van interne controle er worden benoemd.  
 

 
 
Onder <Risicomanagement> kunt u per risico IC-maatregelen toevoegen door in het 
rechterscherm, na selectie van een risico, te klikken op de balk “Interne Controles” en vervolgens 
met de <+> één of meerdere interne controles toe te voegen. U kunt deze ook altijd direct 

toevoegen via de knop <+Nieuw>, ongeacht in welk scherm u zich bevindt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het beschrijven van de interne controles is het mogelijk om 
vooraf geïdentificeerde “Leemten” in de AOIC te benoemen. 
Deze leemten kunnen afhankelijk zijn van de bijbehorende 
kosten en baten die aan de volledige uitvoering van de interne 
controlemaatregel ten grondslag liggen. Rest risico’ s die 
hierdoor ontstaan, en door de organisatie worden 
geaccepteerd, kunnen onder “Restrisico” worden benoemd.  

 
Eventuele noodzakelijke verbeteringen in de interne controle 
omgeving worden vastgelegd in het menu 
<Kwaliteitsmanagement> welke in § 2.2.3. behandeld 

wordt. 
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2.2.3. Opstellen van kwaliteitsprojecten en werkprogramma’s  

In het menu <Kwaliteitsmanagement> kunnen “kwaliteitsverbeterprojecten” aangemaakt 

worden:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze projecten bestaan uit één of meerdere verbeteracties welke noodzakelijk zijn in de 

administratieve organisatie of voor de opzet van maatregelen van interne controle. Dit blijkt veelal na 
kwaliteitsbeoordeling op het niveau van de activiteiten. De tool ondersteunt vervolgens het 
management in het opvolgen van openstaande acties door de mogelijkheid te bieden om de status 
per verbeteractie weer te geven in de kwaliteitsverbeterprojecten. 
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Het aanmaken van “Kwaliteitverbeteracties” kan onder andere via het volgende scherm: 
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Tot slot is het ook mogelijk om “werkprogramma’s” aan te maken. In een werkprogramma geeft u 
(jaarlijks) aan in welke clusters u uw IC’s controleert en handhaaft. Daarbij geeft dit uw externe 
accountant de mogelijkheid om uw IC’s te controleren en af te vinken binnen de omgeving van de 
tool. Het ‘printen’ van een werkprogramma bewerkstelligt daarbij overigens een geëxporteerd 
bestand in MS Excel-format. 
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2.3. Raadpleeg-functie 
 
Omdat u de gegevens van meerdere organisaties kunt vastleggen, verschijnt eerst een keuzescherm 
met de organisaties die zijn opgenomen in AOIC.nl. Deze optie geldt niet indien u niet beschikt over 
meerdere organisatielicenties van het programma. 
 
Na deze initiële keuze kunt u overzichten opvragen van: 
-  organogram 
-  processen 
-  werknemers 
-  functies 
 
 

2.3.1. Overzichten Organisatie  

Wanneer u het tabblad <Organisatie> selecteert en vervolgens op “Organogram”, komt u in 
onderstaand scherm, waarbij het linkerdeel bestempeld kan worden als ‘verkenner/explorer’: 
 

 
 
 

 Van het linker- naar het rechterscherm ziet u vervolgens een uitwerking van de 
desbetreffende afdeling.  
 

 U kunt “Afdelingen”, “Functies” en “Medewerkers” uiteraard los van het organogram 
raadplegen via de bijbehorende knoppen in het tabblad <Organisatie>. 
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 Via het linkerscherm kunt u echter ook op de afdelingen doorklikken (op pijltje naast 
afdelingsnaam) naar functies en vervolgens naar de bijbehorende medewerker(s): 
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2.3.2. Overzichten medewerkers en functies 

Door op <Organisatie> en vervolgens ”Werknemers” te klikken, kunt u een overzicht van de 
geregistreerde personeelsleden opvragen. Middels het aanklikken in het linkerscherm van de naam 
van een medewerker verschijnt er rechts een scherm waarop de functies en verantwoordelijkheden 
van die medewerker worden getoond, evenals de kwaliteitsverbeterprojecten en kwaliteitsacties 
waaraan deze medewerker verbonden is: 
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Indien u via “Functies” een functieoverzicht opvraagt, verschijnt een scherm met de aangelegde 
functies. Per functie kunt u op eenzelfde wijze als bij het medewerkersoverzicht doorklikken. Er 
verschijnt vervolgens een overzicht van de werknemers die deze functie hebben en de bijbehorende 
verantwoordelijkheden die aan die functie zijn toegekend: 
 

 



 

 

    24 

2.3.3. Overzicht Processen  

Wanneer u het tabblad <Processen> selecteert en vervolgens op “Hoofdproccesen” klikt, komt u 
in onderstaand scherm.  
Via het linkerscherm is er ook een mogelijkheid om de deelprocessen, taken en activiteiten weer te 
geven. Door op het pijltje te klikken (links van het proces) wordt het betreffende hoofdproces 
uitgewerkt naar de bijbehorende deelprocessen. Bij het doorklikken van het deelproces wordt de 
bijbehorende taken weergegeven en vervolgens de activiteiten.  
 

 
 
U kunt “Deelprocessen”, “Taken” en “Activiteiten” uiteraard los van het hoofdproces raadplegen 
via de bijbehorende knoppen in het tabblad <Processen>. 
 
AOIC.nl heeft ook de mogelijkheid om het overzicht van processen, taken en activiteiten uit te 
printen. Dit doet u door het tabblad <Dashboard> te selecteren en vervolgens voor “printen” te 
kiezen. 
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3. Enkele voordelen uitgelicht  

3.1. Algemeen 
 
Met behulp van AOIC.nl kunt u op eenvoudige wijze de organisatie- en processtructuren van uw 
organisatie in kaart brengen. Processen, functiebeschrijvingen, risico’s, controlemaatregelen, 
wijzigingshistorie…dit alles is real-time in te zien door alle medewerkers die toegang hebben tot de 
database. Er zijn geen vertragingen; iedereen beschikt altijd over de laatste versie.  
 
Dit is een belangrijk efficiencyvoordeel ten opzichte van de gebruikelijke methoden voor het 
beschrijven van de administratieve organisatie en de bijbehorende interne controles. Daarbij dienen 
door deskundigen middels waarnemingen en interviews eerst alle processen te worden 
geïnventariseerd en gerangschikt, waarna de bevindingen veelal schriftelijk worden vastgelegd in een 
handboek.  
 
Dit handboek (of meerdere handboeken) wordt vervolgens aan de organisatie ter beschikking 
gesteld. Via een uitgebreide index kan men de AO/IC-beschrijvingen raadplegen. Wijzigingen worden 
vaak met grote vertraging (soms wel jaren) doorgevoerd en de gedocumenteerde informatie is om 
die reden vaak achterhaald. Het handboek verliest zo snel waarde, omdat de organisatie zeer snel 
verandert; bijvoorbeeld door wijzigende afspraken betreffende taakverdelingen of invoering van 
nieuwe werkmethoden door technologische vernieuwingen. 
 

3.2. Accountantscontrole 
 
De basis voor de controle door (register-)accountants vormt in feite een jaarlijkse beoordeling van de 
aanwezige administratieve organisatie en de gehanteerde interne controles. Indien deze in theorie 
een logisch geheel vormen en de goedkeuring van de accountant kunnen dragen, dient de 
accountant in feite uitsluitend nog vast te stellen of de organisatie ook daadwerkelijk volgens de 
richtlijnen van de beschreven AO/IC werkt. 
 
Echter, omdat de beschrijving van de AO/IC vaak niet aanwezig of gedateerd is, besluiten de 
accountants andere controletechnieken toe te passen. Met behulp van AOIC.nl, kan men voldoen aan 
de eisen van de accountants om steeds de theoretisch werkmethoden vastgelegd te hebben. 

 

3.3. Gebruik van AOIC.nl 
 
AOIC.nl kan zowel via internet gebruikt worden als op het eigen systeem worden geplaatst. Via 
internet kan men strippen aanschaffen die een jaar geldig blijven. Ruim voor afloop van een jaar 
wordt u schriftelijk verzocht of u nog een jaar gebruik wenst te maken van de faciliteit. Zo niet, dan 
vervalt het abonnement en kunt u geen gebruik meer maken van AOIC.nl. 
 
Voor het plaatsen op een eigen systeem geldt dat wij u een licentie kunnen verschaffen voor gebruik 
van de programmatuur. De licentie kan gelden voor één bedrijf of voor meerdere. Er wordt een 
eerste licentievergoeding gevraagd en vervolgens een vergoeding voor het gebruiksrecht per maand. 
 
Voor actuele prijzen wordt u verzocht contact op te nemen met een van de partners van Coney. 


