Key Control Dashboard
Integraal en aantoonbaar in control
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Voor het succes van uw organisatie is grip op de kwaliteit
van bedrijfsprocessen en de interne beheersing onmisbaar.
Informatie is vaak in overvloed aanwezig, maar versnipperd
door de organisatie, waardoor verantwoordingsinformatie
moeilijk tot stand komt. Er is behoefte aan integraal inzicht,
kwalitatieve stuur- en verantwoordinginformatie en effectieve
interne controle en risicomanagement.

Het Key Control Dashboard biedt dit integrale
inzicht. Het ondersteunt de belangrijkste
processen en voldoet aan de hoogste controlestandaarden en aan de vereisten voor informatieveiligheid.

Het gebruik van het Key Control
Dashboard betekent dat uw organisatie:
•	op een intelligente wijze onderbouwd een
In-control statement en een rechtmatigheidsverklaring kan afgeven;
• voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;
•	de accountantskosten en cost- of control kan
beheersen.

Rechtmatigheidsverklaring
De colleges van burgemeester en
wethouders en Gedeputeerde Staten zijn
binnenkort verplicht om zelf een
rechtmatigheidsverantwoording af te leggen
over de jaarrekening. De wetgever wil met
deze recente wetgeving op de jaarrekening
(gebaseerd op Europese richtlijnen) de
politieke aanspreekbaarheid van deze
colleges formaliseren.
Gemeenten moeten dus in staat zijn om een
rechtmatigheidsverklaring af te geven.
Key Control Dashboard is een uitstekend
instrument om aan deze eis te kunnen
voldoen.

Vanuit de expertise van de specialisten van
BMC en hun specifieke ervaring met gemeentelijke organisaties, biedt BMC bij uitstek de
juiste ondersteuning om Key Control Dashboard op een soepele en toegesneden manier
in uw organisatie te integreren.

BMC helpt u bij
de implementatie van het
Key Control Dashboard!
Wat kan BMC onder andere voor u
betekenen?
•	Optreden als facilitator van de workshops
voor de inrichting van het Key Control
Dashboard.
•	Het opstellen en/of actualiseren van de
(fraude) risicoanalyse, het interne controleplan en de relevante procesbeschrijvingen.
•	De uitvoering en coördinatie van de
(verbijzonderde) interne controles door
(senior) adviseurs en/of ondersteuning
van deze werkzaamheden door Young
Financials van BMC.
•	Het verzorgen van cursussen op het gebied
van administratieve organisatie en interne
beheersing en de (verbijzonderde) interne
controle.
•	Voor de uitvoering van de (verbijzonderde)
interne controle kunt u ook bij BMC een
totaal abonnement afsluiten.

Ervaringen uit de praktijk

Key Control Dashboard: Integraal en
aantoonbaar in control
•	Risk en compliance: effectief toetsen, voldoen
aan wet- en regelgeving (o.a. rechtmatigheid),
COS610-proof audit-trail, vorming van digitale
dossiers, data analyse.
• Governance: inzicht in de bedrijfsprocessen en
grip op processen zoals van de jaarrekening,
interne controle, risicomanagement en informatieveiligheid.
•	Performance Control: het sturen op de realisatie van de strategie, de status van ‘in-control’zijn en de belangrijkste prestaties (KPI’s).

Voordelen van het Key Control
Dashboard
•	U kunt actief sturen op kwaliteit; er is één
plek waar integraal inzicht is. Hier is de
juiste informatie voorhanden om beslissingen te kunnen nemen en te kunnen bijsturen.
•	Met een druk op de knop legt u verantwoording af aan uw stakeholders, met
een onderbouwd in-control statement en
een rechtmatigheidsverklaring.
•	U bespaart op de cost-of-control, met
inspirerende best practices. Excel-eilanden, statische rapporten en tijdrovend
handwerk behoren tot het verleden.
•	U kunt tot 70% besparen op uw huidige
kosten voor coördinatie en rapportage.
De besparing op meerwerk, onderzoeken
en reparaties kan oplopen tot 50%. Ook
op de overige inzet, zoals minimale intelligente controles en digitale dossiers valt
nog eens 30% te besparen.

Key Control Dashboard is onder andere
succesvol geïmplementeerd bij de
gemeenten Rotterdam, Zoetermeer,
Hoogezand-Sappemeer, Hilversum en
Pijnacker-Nootdorp en de provincie
Utrecht.
Provincie Utrecht: “We hebben meer grip en
regie op het verbijzonderde interne controle
proces en onze governance geborgd. Doordat in het KCD digitaal ons interne controle
plan is opgenomen hebben we een vast stramien gekregen om mee te werken. We weten
nu dat wat we controleren de lading dekt.”
Gemeente Hilversum: “De meerwaarde van
het Key Control Dashboard is dat alles op
een plek aantoonbaar, integraal en specifiek
wordt vastgelegd. “Don’t tell me but show
me” wordt gefaciliteerd.”

Meer informatie & contact
Voor meer informatie of een vrijblijvende
afspraak kunt u contact opnemen met
Daniël Visser RA, senior adviseur bij BMC.

Daniël Visser RA
senior adviseur
06 - 51 71 34 00
daniel.visser@bmc.nl

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website
www.bmc.nl of op www.keycontroldashboard.nl
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