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Inleiding 
De doelstelling van dit document is organisatiebeheersing zo didactisch mogelijk uitleggen. Dit richt 
zich zowel naar diegene die weinig ervaring met organisatiebeheersing heeft als naar diegene die 
zich verder wil verdiepen in de materie. 
De basisnoties van belang voor een goed begrip van organisatiebeheersing zijn hernomen in de tekst, 
terwijl de noties “voor de experten” hernomen zijn in kaders met een specifiek icoon. 
 
De tools die nodig zijn voor de realisatie van de verschillende componenten worden aangegeven met 
het icoontje. 

 
De handleiding bestaat uit 4 delen: 
- De basisnoties; 
- De verschillende deelprocessen van organisatiebeheersing; 
- De actoren en linken tussen organisatiebeheersing en andere domeinen; 
- De verschillende te doorlopen etappes in het opzetten van een systeem van 

organisatiebeheersing. 
Ieder deel van deze handleiding kenmerkt zich door een visuele identiteit (een specifiek icoon in de 
koptekst en een gekleurde lijn links en rechts op het blad).  

1. Begrippen 
Om de handleiding organisatiebeheersing correct te begrijpen, is het essentieel dat de noties die 
worden gebruikt, goed worden begrepen en dat ze voor iedereen dezelfde realiteit dekken. Met 
andere woorden, spreken we over hetzelfde? 

1.1. Proces/activiteit/taak 
Ieder proces van een organisatie bestaat uit meerdere activiteiten en taken. 

 

 

Een proces is een geheel van in verband staande activiteiten die door mensen 
of informaticasystemen worden uitgevoerd die een meerwaarde geven aan 
de input (INPUT: verzoek van de klant) en die leiden tot een output (OUTPUT: 
product/dienst voor de klant). 
 
Kenmerken: een proces komt niet afzonderlijk voor, is verbonden met 
andere processen en vereist de samenwerking tussen diensten/entiteiten 
van de organisatie. Een proces kan dus de grenzen van een dienst, een 
directie of een departement overstijgen (= transversaliteit).  
 
Voorbeeld 1: de lonen van de medewerkers beheren 

Proces 
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Voorbeeld 2: noodhulp verlenen (een dringende oproep afhandelen) 
Voorbeeld 3: selecteren van nieuwe medewerkers 

 

Een activiteit is een opeenvolging van taken die door een medewerker 
binnen een proces worden uitgevoerd. 

Voorbeeld 1: de lonen uitbetalen 
Voorbeeld 2: een inkomende oproep beantwoorden 
Voorbeeld 3: organiseren van de selectiecommissie 

 

    Een taak is een onderdeel van een activiteit.  
Een taak is een arbeidsverrichting die door een medewerker wordt 
uitgevoerd in het raam van zijn opdracht. 

Voorbeeld 1: introductie van persoonsgegevens in een veld in de applicatie 
Galop. 
Voorbeeld 2: de radio aanzetten, inloggen, een proces-verbaal opmaken. 
Voorbeeld 3: inbrengen van de persoonsgegevens van de kandidaten in een 
bestand. 

     
Opmerking: de activiteiten en taken worden soms weergegeven in opeenvolgende instructies die 
in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd, zoals een handleiding. Dit wordt een 
procedure genoemd. Deze kan mondeling of schriftelijk zijn. Een procedure beschrijft het "hoe", 
namelijk hoe de activiteiten en taken moeten worden uitgevoerd en beschrijft eveneens de 
personen die hiermee belast zijn. 
Voorbeeld 1: de nota voor de berekening van de lonen 
Voorbeeld 2: een nota aangaande het interventiebeleid 
Voorbeeld 3: een nota aangaande de werkzaamheden van de selectiecommissie 

1.2. Typologie van processen1 
Er bestaan drie types van processen in een organisatie: 
- de sturende processen  
- de operationele processen 
- de ondersteunende processen  

 
1 Zie handleiding procesbeheer federale politie (zie Poldoc Portal). 

Taak

Activiteit 
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Sturend proces : geheel aan activiteiten die bedoeld zijn om de richting van 
de organisatie te bepalen en ontplooien, haar activiteiten te beheren, 
analyseren en verbeteren. 

Het beleid en de strategie bepalen 

Risico’s beheersen 

De governance oriënteren 

Operationeel proces : geheel aan activiteiten bestemd voor de directe 
realisatie van een product of een dienst voor een belanghebbende 
(klant/burger). 

Gerechtelijke onderzoeken 
uitvoeren 

Ondersteunend proces : geheel aan activiteiten die erop gericht zijn bij te 
dragen tot het verschaffen van de nodige middelen voor alle andere processen. 

De budgettaire 
dossiers volgen 

De ICT onderhouden 

De materiële 
middelen beheren 

Personeel 
rekruteren 

De functionaliteit onthaal 
uitvoeren 

De functionaliteit interventie 
uitvoeren 

Informatie inwinnen 
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1.3. Procesbeheer - kwaliteitsbeheer 
In een organisatie draagt ieder individu bij aan de realisatie van de doelstellingen en het beheer 
van de processen. De finaliteit is het bereiken van de vooropgestelde resultaten en voldoen aan de 
behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 
 
Indien er een verschil is tussen het vooropgestelde doel en het bereikte resultaat, worden de 
vastgestelde zwakke punten in het proces na analyse aangepakt. Dit laat toe de kwaliteit van een 
proces te verhogen. Dit gebeurt via de PDCA-cyclus: plan, do, check, act/adjust. 
 
Ook binnen de politieorganisatie is het beheer van processen/kwaliteitsbeheer goed gekend en 
toegepast, onder andere via de modellen EFQM2 en CAF3. 

 
 

 
 

 

 
 
Performantie is sterk verbonden met het kwaliteitsbeheer en bestaat uit volgende noties: 

- Economy 
Het principe van economie schrijft voor dat de middelen die de organisatie voor haar 
processen gebruikt, tijdig, in de juiste hoeveelheden en kwaliteiten en tegen de beste 
prijs beschikbaar worden gesteld. 

- Efficiëntie 
Het principe van efficiëntie is gericht op de beste verhouding tussen de aangewende 
middelen en de verkregen resultaten. Een organisatie is efficiënt als zij de 

 
2 European Foundation for Quality Management 
3 Common Assessment Framework 

 Extra uitleg – het begrip performantie  
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toegewezen middelen respecteert en als zij een beter resultaat behaalt dan met 
vergelijkbare middelen. 

- Effectiviteit 
Het principe van effectiviteit is gericht op het bereiken van specifieke doelstellingen 
en het behalen van de verwachte resultaten. Een activiteit is effectief als de 
verkregen resultaten identiek zijn aan de vastgestelde doelstellingen en als ze in 
overeenstemming zijn met de verwachtingen en behoeften. Dit concept verwijst ook 
naar de toegevoegde waarde en het effect. 

Income: behoefte, verwachtingen van de belanghebbenden 
Voorbeeld: burger die verwacht in een veilige maatschappij te leven  verwachting 
Voorbeeld: burger die verwacht dat zijn klacht wordt behandeld  behoefte 
Voorbeeld: burger die verwacht in een verkeersveilige straat te wonen, burger die 
verwacht dat er geen overlast is in zijn buurt  verwachting 
Voorbeeld: burger die verwacht dat er meer snelheidscontroles in zijn straat 
plaatsvinden, burger die verwacht dat er verhoogd politietoezicht is in de buurt  
behoefte 

Input: iets concreet dat binnenkomt en dat wordt omgezet in het proces. 
Voorbeelden: een klacht van een burger, een melding van een burger. 

Output: product of dienst dat resulteert uit de omzetting van de input. Een output, een 
resultaat is concreet en telbaar. 
Voorbeeld: een proces-verbaal dat aan de procureur des Konings wordt 
overgemaakt, een rangschikking van kandidaten na een selectie. 

 
Outcome: effect van de output. De gemeten tevredenheid van de belanghebbenden. 

Voorbeeld: tevredenheid bij de burger over de afhandeling van de klacht. 
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1.4. Risicobeheer 
Kwaliteitsbeheer alleen biedt geen garantie dat alle doelstellingen van het proces en product 
gerealiseerd worden. Een evenement (risico) kan de realisatie van de doelstellingen hypothekeren.  
Risicobeheer dient in plaats gesteld te worden om redelijke zekerheid te bieden wat de realisatie 
van de doelstellingen betreft. Risicobeheer kan nooit absolute zekerheid bieden. 
Het risicomanagement is een cyclus waarin we risico’s die aan de doelstellingen gelinkt zijn gaan 
identificeren, evalueren en behandelen, en beheersingsmaatregelen gaan ontwikkelen, realiseren 
en evalueren. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Een risico is een onzekere toekomstige gebeurtenis die – indien het zich 
voordoet – de realisatie van de doelstelling beïnvloedt.  
Voorbeelden: brand, vertrek van een sleutelfiguur, wetswijziging. 

 

Een opportuniteit is een gebeurtenis met een positief effect op het 
bereiken van de doelstellingen. 
Voorbeeld: opening van een openbare markt voor de geïntegreerde 
politie. 

Beheersingsmaatregelen zijn het geheel aan maatregelen in plaats 
gesteld om risico’s te beheersen en de doelstellingen van de 
organisatie te realiseren. Deze beheersingsmaatregelen 
verantwoorden zich door de risico’s die ze afdekken. 
Voorbeeld: in plaats stellen van een back-up, functiescheiding, ter 
beschikking stellen van kogelwerende vesten. 
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1.5. Organisatiebeheersing 
Relatie tussen kwaliteitsbeheer en risicobeheer 
Het is duidelijk dat het kwaliteitsconcept zich beter verkoopt dan risicobeheer. 
 
Waarom? Omdat deze term meer tot het courant taalgebruik behoort: we hebben gemakkelijk een 
mening over wat “goede” of “slechte” kwaliteit inhoudt. Anderzijds is over “kwaliteit” spreken een 
optimistische visie. Het concept kwaliteit verenigt, zet aan tot integratie, mobiliseert de actoren. 
 
Voor risicomanagement is de aanpak bij aanvang minder natuurlijk, minder spontaan. Een 
risicoaanpak kan ook als een bijkomende last beschouwd worden zonder perceptie van een reële 
meerwaarde, terwijl iedereen in zijn privéleven op natuurlijke wijze risico’s aanpakt (voorbeeld: om 
ervoor te zorgen dat hij niet te laat is en zijn doel bereikt, namelijk op tijd zijn op het werk, stelt een 
werknemer 's morgens zijn wekker in). 
 
Het is daarom dat men in een organisatie dient te steunen op de dynamiek tot stand gekomen bij 
kwaliteitsbeheer en deze dient te verrijken met risicomanagement waarvan de finaliteit erin 
bestaat een redelijke zekerheid ten aanzien van de realisatie van de objectieven te bieden. 
 
De relaties tussen “kwaliteitsbeheer” en “risicobeheer” zijn velerlei en dienen maximaal 
geïntegreerd te worden. 
 
De stappen die in het kader van kwaliteitsbeheer gerealiseerd worden, zullen als basis dienen om 
de activiteiten te kennen en risico’s te identificeren. Het omgekeerde is eveneens waar, zo kan 
bijvoorbeeld risicomanagement leiden tot het heroriënteren van de initiële doelstellingen. 
Het nastreven van een specifieke doelstelling zou bijvoorbeeld kunnen worden stopgezet, 
aangezien de mate van risico en onzekerheid over het bereiken van de doelstelling ervan zo groot 
is. Zo dwingt een bezuiniging van 25% op de begroting een organisatie om haar prioritaire 
doelstellingen te herzien en uiteindelijk een einde te maken aan een doelstelling die als minder 
essentieel wordt beschouwd. 
 
Om de redelijke zekerheid van de realisatie van de missie en de doelstellingen van de organisatie 
te verhogen, is het dus essentieel om de concepten kwaliteitsbeheer en risicobeheer te integreren, 
via een systeem van organisatiebeheersing. Het is zelfs een voorwaarde om te overleven voor 
organisaties. Inderdaad, een organisatie kan producten en diensten van een zeer hoog 
kwaliteitsniveau hebben, maar als zij geen redelijke zekerheid heeft dat zij deze kan leveren, zal de 
tevredenheid van klanten en partners niet worden gehaald.  
 
De CP34 van 29 maart 2011 gaat in op deze onderlinge relaties door te verwijzen naar wat het 
"integrale kwaliteitszorg" noemt: 
“Integrale kwaliteitszorg verwijst naar de permanente inzet van alle middelen, maar vooral het 
personeel, om op continue wijze alle aspecten van de organisatie, de kwaliteit van diensten en 
producten, de tevredenheid van de belanghebbenden en de integratie in zijn omgeving te 
bevorderen. Deze basisfilosofie wordt vertaald in 8 fundamentele concepten van ‘excellence’ : 
evenwichtige resultaten halen, waarde voor de klant toevoegen, leiden met visie, inspiratie en 
integriteit, beheren door middel van processen, slagen via medewerkers, cultiveren van creativiteit 

 
4 Omzendbrief CP 3 van FOD Binnenlandse Zaken van 29 maart 2011, betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus (B.S., 21 april 2011). 
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en innovatie, ontwikkelen van partnerschappen en verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame 
toekomst. 
 
Organisatiebeheersing is nauw verbonden met integrale kwaliteitszorg. Organisatiebeheersing 
houdt namelijk verband met de doelstellingen en de processen in de organisatie en dus het streven 
naar kwaliteit en het bewaken ervan. Het identificeren van risico’s en het daaraan gekoppelde 
beheer maakt hier deel van uit. 
 
Integrale kwaliteitszorg kan ook verwijzen naar het gebruik van modellen die zelfevaluaties en dus 
verbeterplannen beogen (EFQM, CAF, INK) of normen nastreven (ISO). De ontwikkeling van zekere 
beheersingsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks verband houden met geïdentificeerde 
verbeterpunten. Toch zijn beide niet identiek aan elkaar. Beheersen is namelijk niet hetzelfde als 
verbeteren : de invalshoek verschilt en levert daarom niet dezelfde lijst van acties op. Maar 
raakpunten zijn er ontegensprekelijk. Het doel blijft steeds het nastreven en behouden van 
kwaliteit.” 
 

 
 

 
Historiek in de politie 
Binnen de politie kent het begrip interne controle zijn intrede via de ministeriële richtlijn POL 48 
van 6 juli 1994 betreffende de instelling van een dienst “intern toezicht” in de gemeentelijke 
politiekorpsen. Het doel was ruimer dan enkel reageren op individuele disfuncties. De dienst intern 
toezicht werd omschreven als een instrument in het korpsbeheer en was bestemd om de leiding 
van het korps te informeren over de werkelijke situatie in het korps, in die zin dat de leiding van het 
korps de nodige verbetering kon aanbrengen gebaseerd op een beter inzicht in de oorzaken. In de 
praktijk bleef de uitvoering van de POL 48 eerder beperkt tot het optreden tegenover individuele 
disfuncties. 
Enkele jaren na de politiehervorming kwam de richtlijn CP1 van 27 mei 2003 uit die een filosofisch 
kader bood voor nabijheidspolitie (community policing). Een jaar later bood de CP2 van 3 november 
2004 een uitgebreider kader voor organisatieontwikkeling met als finaliteit excellente politiezorg. 
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Finaal, leverde de CP3 in 2011 een leidraad en stappenplan voor de implementatie van een systeem 
van organisatiebeheersing. 
 
De CP3 wil verder bouwen op de voorgaande richtlijnen en een kader bieden en aansluiten bij de 
bredere beweging binnen de publieke sector om de interne activiteiten beter te beheersen en 
transparant te maken. De finaliteit van de CP3 is de organisatie afstemmen op het behalen van haar 
doelstellingen en een redelijke zekerheid bieden dat die doelstellingen ook worden bereikt. De 
filosofie is ruimer dan controle door de leidinggevenden in de strikte zin van het woord. De 
verantwoordelijkheid ligt bij elke medewerker en het toezicht door de lijnverantwoordelijke en 
finaal de korpsleiding. De klemtoon ligt op proactieve en rechtstreekse aansturing en niet meer 
enkel op een reactieve aansturing. 
 
Definitie5 van organisatiebeheersing volgens de richtlijn CP3 
Een systeem6 van organisatiebeheersing is een geheel aan beheersingsmaatregelen. Binnen een 
organisatie is het management/de leiding verantwoordelijk om de activiteiten op het vlak van 
'sturen', 'beheersen', 'verantwoorden' en 'toezicht houden' met de nodige openheid, integriteit en 
verantwoordingsplicht uit te voeren. Dat geheel aan maatregelen voor het beheersen van de 
organisatie wordt “interne controle” of “organisatiebeheersing” genoemd. Het kan worden 
omschreven als het proces of systeem dat door het management én het personeel wordt toegepast 
om redelijke zekerheid te krijgen dat de doelstellingen van de organisatie (missie, strategische en 
tactische en/of operationele doelstellingen) worden gerealiseerd.  

 
 
 

 
 
 
Deugdelijk bestuur is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, 
beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een performante realisatie van 
de doelstellingen, alsook het “verantwoorden” (communicatie aan de belanghebbenden).  

 

 
 
 

Het belang van deugdelijk bestuur werd echter vooral benadrukt naar aanleiding van 
meerdere boekhoud- en fraudeschandalen in de privésector en navolgende wetgevende 
initiatieven in de jaren 2000. Bv. Enron, Parmelat, Lernaut en Hauspie. Verschillende van deze 

 
5 Zie CP3. 
6 Systeem: een systeem is een dispositief van meerdere onderling samenhangende elementen die vanuit een bepaalde continuïteit 
een vastgelegde functie verzekeren. 

Extra uitleg –het begrip deugdelijk bestuur  
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bedrijven gingen zelfs failliet voornamelijk door een gebrek aan of zelfs complete afwezigheid 
van organisatiebeheersing.  

Corporate governance 
Regels die bepalen hoe privéondernemingen bestuurd en gecontroleerd moeten worden. 
 Code voor niet-beursgenoteerde bedrijven (Code Buysse) – België (2005-2009-2017) 
 Code voor beursgenoteerde bedrijven (Code Lippens) – België (2010) 

 

Government governance 
Regels die bepalen hoe publieke organisaties bestuurd en gecontroleerd moeten worden.  
(Deze KB’s zijn niet direct toepasbaar in de geïntegreerde politie) 
 KB betreffende het intern controlesysteem binnen de federale overheidsdiensten (26/05/2002) 
 KB betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende 

macht (17/08/2007) 
 
  

  
 
 

Definitie COSO Internal Control: organisatiebeheersing is een proces bewerkstelligd door 
het bestuur van de onderneming, het management en ander personeel en wordt toegepast 
om een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van het behalen van de doelstellingen. 

 
Definitie COSO ERM (Enterprise Risk Management): organisatiebeheersing  is een proces 
dat bewerkstelligd wordt door het bestuur van de onderneming, het management en ander 
personeel en wordt toegepast bij het formuleren van de strategie en binnen de gehele 
onderneming, ontworpen om potentiële gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de 
onderneming te identificeren en om risico’s te beheren zodat deze binnen de 
risicoacceptatiegraad vallen, om een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van het 
behalen van de ondernemingsdoelstellingen. 

 
Definitie INTOSAI: organisatiebeheersing is een geïntegreerd proces bewerkstelligd door alle 
verantwoordelijken en medewerkers en wordt toegepast om een redelijke zekerheid te 
bieden ten aanzien van het behalen van de doelstellingen. 

 
 
 
 
 

1. COSO 
Het Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) 
werd in de Verenigde Staten opgericht door vertegenwoordigers van vijf organisaties 
(Financial executive institute, American Institute of certified public accountants, 
American accounting association, Institute of internal auditors, Institute of 
management accountants). Dit Comité formuleerde meerdere aanbevelingen en 
richtlijnen in het kader van organisatiebeheersing met de bedoeling om het 
management te ondersteunen. Dit model geldt tot op vandaag als het 

Andere definities van organisatiebeheersing 

Extra uitleg – modellen COSO en INTOSAI 
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referentiekader bij uitstek voor het uitbouwen van een systeem van 
organisatiebeheersing. 
 COSO Internal control – integrated framework (COSO IC of COSO 1) 

Het oorspronkelijke COSO-model, uitgewerkt in 1992 en bijgewerkt in 2013, 
geeft een aantal richtlijnen op het vlak van interne beheersing.  

 
 COSO Enterprise risk management – integrated framework (COSO ERM of COSO 2) 

Via het enterprise risk management evolueerde het COSO raamwerk tot een 
uniform en gemeenschappelijk referentiekader dat zich richt op het gehele 
risicobeheersingssysteem van een organisatie. Dit model werd uitgewerkt in 
2004 en bijgewerkt in 2017. 

 
 
2. INTOSAI 

Intosai (International Organisation of Supreme Audit Institutions) is de 
overkoepelende organisatie van de nationale rekenkamers waar ook het Belgische 
Rekenhof deel van uitmaakt. Deze organisatie vertaalde het COSO-model naar de 
openbare sector en legde de nadruk op ethisch gedrag, het voorkomen en opsporen 
van fraude en corruptie, het vrijwaren van het publieke patrimonium (bescherming 
van de goederen van de staat) en de controle op het gebruik van 
informatiesystemen. 

 
 
 *  * 

   * 
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2. Model - referentiekader voor organisatiebeheersing 
Op het gebied van goed bestuur en beheersing van een organisatie zijn sinds de jaren tachtig 
modellen ontwikkeld. Zij dienen als referentiekader voor organisatiebeheersing in die zin dat zij het 
mogelijk maken om de noodzakelijke acties te structureren die moeten worden ondernomen voor 
een betere beheersing van de organisatie. Deze modellen worden regelmatig aangepast om rekening 
te houden met veranderingen in organisaties. Ze zijn in kubusvorm opgebouwd.  
 
De CP3 neemt deze kubusvorm niet visueel over, maar volgt wel dezelfde logica. 
Het model van organisatiebeheersing, voorgesteld in deze handleiding, bevat de elementen van de 
CP3. Voor het lezersgemak worden deze voorgesteld in kubusvorm, hernomen uit deze 
internationale modellen. 
 
De kubus is gebaseerd op drie assen. De bovenkant van de kubus geeft de verschillende 
doelstellingen van een organisatie weer. De voorkant van de kubus bevat de vijf componenten van 
de organisatiebeheersing en de zijkant van de kubus komt overeen met de verschillende niveaus van 
de organisatie. 
 
Er is een direct verband tussen de doelstellingen die voorstellen wat een organisatie wil bereiken en 
de componenten van organisatiebeheersing die de noodzakelijke stappen weergeven om hen te 
bereiken.  

Elke component verwijst naar en is van toepassing op de doelstellingen. Op dezelfde manier is elke 
component van organisatiebeheersing van toepassing op elk niveau van de organisatie. De 
organisatiebeheersing geldt zowel voor de gehele organisatie als voor de afzonderlijke entiteiten. 
Het is dus heel goed mogelijk om de aandacht in het begin te richten op één of enkele cellen van de 
kubus. 
 
Deze vorm maakt het mogelijk om, net als de rubiks kubus, met alle facetten te "spelen" en biedt de 
mogelijkheid van een analyse die rond drie assen is opgebouwd. Er kunnen dus verschillende 
standpunten worden ingenomen. Bijvoorbeeld: 

- component interne omgeving doorheen de rapporteringsdoelstellingen in de directie HRM; 
- alle componenten doorheen de conformiteitsdoelstellingen via alle organisatieniveaus; 
- … 
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2.1. Doelstellingen (de bovenzijde van de kubus) 
Alle organisaties hebben doelstellingen vertrekkend van een langetermijnvisie en de opdrachten.  

o Strategische doelstellingen 
De strategische doelstellingen van de organisatie dienen zich te richten op de noden en 
verwachtingen van de belanghebbenden en de missie en de visie van de organisatie. 
Voorbeeld: implementatie van recherchemanagement. 

o Operationele doelstellingen 
De operaties van de organisatie dienen logisch opgebouwd te worden (goed georganiseerd 
of methodisch), economisch, efficiënt en effectief. Ze dienen coherent te zijn met haar 
missie. 
Voorbeeld: aankoop, implementatie en opleiding met betrekking tot software in het domein 
van recherchemanagement. 

o Conformiteitsdoelstellingen 
Alle organisaties zijn onderhevig aan wetten in de ruime zin. In dat kader dient bijvoorbeeld 
rekening gehouden te worden met de budgettaire wet, internationale verdragen, wetten op 
het vlak van goed bestuur, wetgeving en normen op het vlak van boekhouding, teksten die 
de fundamentele rechten en vrijheden bepalen, … 
Voorbeeld: respect voor de GDPR7, de wet op de overheidsopdrachten, de Salduz-Wet… 

o Rapporteringsdoelstellingen 
Verantwoording is de vereiste dat organisaties en hun medewerkers verantwoordelijk en 
aansprakelijk zijn voor hun beslissingen en acties. De naleving van dit principe vereist de 
verstrekking van betrouwbare en relevante informatie aan alle belanghebbenden, zowel 
intern als extern. 
Voorbeeld: de rapportering aan de politieraad, rapportering aan de Zonale Veiligheidsraad, 
rapportering aan het Directiecomité. 

2.2. Organisatieniveaus (de zijkant van de kubus) 
De organisatieniveaus geven weer waar de organisatiebeheersing zou moeten toegepast worden. 
De organisatiebeheersing wordt idealiter toegepast op alle organisatieniveaus: voor de gehele 
organisatie, een entiteit, een directie, een dienst, een proces, … 

2.3. Componenten (de voorzijde van de kubus) 
De componenten zijn een geheel aan af te leggen etappes, nodig voor het opbouwen van 
organisatiebeheersing  zie ook de componenten in bijlage 1 van de omzendbrief CP3. 

 

 

 
7 General Data Protection Regulation. 
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Elke component bevat normen (cursief in de tekst) en concrete mijlpalen 
die richting geven aan het management en met standaarden 
overeenkomen, een ideaal waar we naar moeten streven om ervoor te 
zorgen dat we het gewenste beheersingsniveau voor onze organisatie 
bereiken.  

 
Bovendien stelt de handleiding telkens één tool voor wanneer het nuttig 
is om de uit te voeren acties in de betreffende component te 
formaliseren. Er zijn natuurlijk een veelheid aan andere, even 
waardevolle tools. De lezer blijft vrij om te kiezen welke tool het 
makkelijkst te gebruiken lijkt in het kader van zijn of haar activiteiten. 
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2.3.1. Interne omgeving 
 

De interne omgeving ook “controleomgeving” genoemd is het geheel aan voorschriften die 
de basis voor de ontwikkeling van organisatiebeheersing vormen, het geheel aan 
(fundamentele) voorwaarden opdat de activiteiten beheerst zijn om de doelstellingen van de 
organisatie te behalen. 
 
De interne omgeving is daarom DE essentiële component! Het omvat alles wat te maken 
heeft met: 
 
 Ethische waarden en integriteit 
 HR Beleid 
 Organisatiestructuur 
 Risicocultuur 

 
De leiding benadrukt de richting en legt het accent op het belang van de 
organisatiebeheersing (tone at the top), inclusief de verwachte gedragsnormen. Het komt 
de leiding toe de verwachtingen voor dit proces op alle organisatieniveaus te versterken. Het 
houdt het fundament in van alle andere componenten van de kubus. Geen enkel systeem 
van organisatiebeheersing werkt correct zonder een solide interne omgeving. 
 
Organisatiebeheersing is een dynamisch proces dat constant dient aangepast te worden 
rekening houdende met de risico’s en veranderingen waarmee een organisatie 
geconfronteerd wordt. 
 
In de politiekorpsen zijn al vele initiatieven genomen voor de consolidatie van de interne 
omgeving, daar waar de noodzaak het meest aanwezig is bijvoorbeeld in het domein van 
menselijke middelen en integriteit. Het komt erop aan de maturiteitsgraad van de interne 
omgeving van de organisatie te evalueren met behulp van de tool “maturiteitsmatrix”. 
 
 
 
 
 
 
 

Maturiteitsmatrix : in een maturiteitsmatrix wordt het actueel 
niveau in de organisatie voor ieder item van de interne omgeving 
bepaald.  Op basis van deze diagnose vormt de leiding zich een 
idee van de te ondernemen acties met het oog op de verdere 
ontwikkeling van de maturiteit. 

 



 
 

  19 

Maturiteitsmatrix van de interne omgeving 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen : Pierre Leclercq (ICHEC- ICIB), federale overheidsdiensten ,CAAF auditcomité van de Federale administratie, Vlaamse Overheid, Jean-Marie Mottoul, COSO ERM 

 
  

Graad Beschrijving 

0 
Onbestaande 
De organisatie is zich niet bewust van de noodzaak om in het betreffende domein op te treden. Er 
wordt bijna geen actie ondernomen. Er zijn geen procedures of structuren aanwezig. 

1 

Basic 
De organisatie begrijpt dat er iets moet gebeuren in het betreffende domein. De aanpak is 
gebaseerd op een individuele, ongestructureerde basis. Poging om bepaalde processen en 
procedures te formaliseren. 

2 
Gestructureerde impuls 
Voor sommige domeinen beginnen we met een gestructureerde aanpak. De procedures zijn 
geformaliseerd. 

3 
Gedefinieerd 
De organisatie hanteert een gestructureerde en gestandaardiseerde aanpak van de verschillende 
elementen van het betreffende domein. 

4 
Beheerst 
De organisatie heeft voldoende beheersing van de elementen van het betreffende domein. De 
meetinstrumenten zijn voldoende. 

5 

Geoptimaliseerd 
Alle elementen van het betreffende domein worden geëvalueerd en geoptimaliseerd om het 
niveau van best practices te bereiken. De organisatie heeft een perfecte beheersing van de 
elementen van het betreffende domein. 
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PROCES / DOMEIN Niveau 0:  
Onbestaande 

Niveau 1: 
Basic 

Niveau 2: 
Gestructureerde impuls 

Niveau 3:  
Gedefinieerd 

Niveau 4:  
Beheerst 

Niveau 5: 
Geoptimaliseerd 
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Er zijn geen waarden, normen en 
gedragsregels voor de organisatie 
geformuleerd. 

Er zijn waarden, normen en gedragsregels die 
geïnspireerd zijn op die van de geïntegreerde 
politie en aangepast zijn aan de specifieke 
kenmerken van de organisatie. Zij zijn 
beschikbaar voor consultatie. 

De formalisering van waarden, normen en 
gedragsregels vloeit voort uit een 
gestructureerde aanpak waarbij medewerkers 
worden betrokken om deze waarden, normen 
en gedragsregels te definiëren en aan te passen 
voor functies die geacht worden een specifiek 
risico te lopen. 

Een code van waarden, normen en 
gedragsregels voor de organisatie wordt 
regelmatig gecommuniceerd naar de 
medewerkers en is een integraal onderdeel van 
hun evaluatie. 
Deze code maakt deel uit van de documenten 
die aan nieuwkomers worden toegelicht en 
besproken. 
Bij de rekrutering gaat de organisatie de naleving 
van de waarden na, door bijvoorbeeld 
dilemmatrainingen voor te stellen. 

Het personeel wordt formeel verplicht om de 
waarden, normen en gedragsregels na te leven. 
Goed gedrag wordt gepromoot. 
In de strategie van de organisatie wordt een 
expliciet verband gelegd tussen waarden, 
normen, gedragsregels en strategische, 
operationele en individuele doelstellingen. 
De gedragscode wordt periodiek geëvalueerd en 
aangepast. 

Iedereen in de organisatie houdt zich aan de 
waarden, normen en gedragsregels en verdedigt 
deze op een coherente en ongedifferentieerde 
manier. 
Strategische beslissingen op alle niveaus van de 
organisatie worden besproken en 
beargumenteerd, met een focus op de waarden, 
normen en gedragsregels van de organisatie. 
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 Dit begrip is onbekend. Het is gezegde "Doe 
wat ik zeg maar niet wat ik doe! » dat heerst 

Het topmanagement maakt andere 
leidinggevenden bewust van het belang van de 
voorbeeldfunctie. 

Het management stemt zijn woorden en daden 
af over waarden, normen en gedragsregels om 
consistent te zijn. 

Het management is van mening dat de 
voorbeeldfunctie essentieel is. Om dit te 
benadrukken, gaat hij regelmatig op het terrein 
en verwoordt de houding die hij van zijn 
medewerkers verwacht. 

Het management inspireert medewerkers om 
zich te gedragen in overeenstemming met de 
waarden, normen en gedragsregels van de 
organisatie, waardoor de geloofwaardigheid en 
legitimiteit van de politie in de ogen van de 
overheid en de burgers wordt gewaarborgd. 
De bescherming voor klokkenluiders is 
georganiseerd. 

Alle medewerkers zijn in staat om de 
voorbeeldfunctie van hun leidinggevende te 
beoordelen, van het eerste managementniveau 
tot het topmanagement. 
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Er is geen besef van de noodzaak om een  
beheer van klachten en disciplinaire 
overtredingen te ontwikkelen. 

Klachten en disciplinaire overtredingen worden 
willekeurig behandeld. 

Er worden geformaliseerde procedures 
(schriftelijk en gevalideerd) toegepast voor het 
beheer van klachten en disciplinaire 
overtredingen. 

Klachten en disciplinaire overtredingen worden 
consequent behandeld. 
Een specifieke mededeling over de resultaten 
van de behandeling van klachten en 
tuchtrechtelijke inbreuken aan de volledige 
organisatie wordt georganiseerd in 
overeenstemming met de GDPR. 

De behandeling van klachten en disciplinaire 
overtredingen laat toe om lessen te trekken om 
de werking van de organisatie te verbeteren en 
dergelijk afwijkend gedrag te voorkomen. 

Regelmatig wordt een specifieke evaluatie van 
het beleid op het vlak van de behandeling van 
klachten en disciplinaire overtredingen 
gerealiseerd. 
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Er is geen HR-strategie of doelstelling. Er zijn medewerkers die verantwoordelijk zijn 
voor het personeelsbeleid in de organisatie. 

Er bestaan geformaliseerde procedures 
(schriftelijk en gevalideerd) voor de 
verschillende HR-domeinen. 

Er wordt een HR-beleid geïmplementeerd dat de 
verschillende HR-processen omvat waarvoor 
doelstellingen zijn vastgelegd. 

De verschillende HR-processen maken deel uit 
van een geïntegreerd beleid dat wordt 
aangepast aan de resultaten van de indicatoren, 
rekening houdend met de geïdentificeerde 
risico's. 

De HR-strategie is nauw verbonden met de 
strategie van de organisatie en ondersteunt alle 
andere processen van de organisatie.... 
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binnen een kader dat niet erg flexibel is (TO 
en beschikbare middelen). 
Functies worden willekeurig toegewezen 
zonder vooraf gedefinieerde regels. 
Er wordt geen onthaal georganiseerd voor 
de komst van een nieuwe medewerker. 

De rekrutering gebeurt op basis van een 
behoefteanalyse. 
Er is een selectieprocedure voor sleutelfuncties. 
De opvang van een nieuwe medewerker is sterk 
afhankelijk van de dienst waar hij of zij onthaald 
wordt. 

De behoefte aan personeelsmiddelen wordt 
bepaald op basis van de uit te voeren 
opdrachten. 
Er is een selectieprocedure voor alle functies. 
Er bestaat een procedure voor het onthalen van 
nieuwe medewerkers in de organisatie. 

Er bestaan functieprofielen voor sleutelfuncties 
en deze komen overeen met de taken die nodig 
zijn om de opdrachten uit te voeren. Ze worden 
gepubliceerd. 
Tijdens het selectieproces worden de 
vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de te 
vervullen functie en de motivatie van de 
kandidaat getest, evenals de waarden. 
Een mentor wordt aangesteld om nieuwe 
medewerkers te begeleiden. 
Er wordt een stage georganiseerd in de dienst 
van de nieuwe medewerker en de waarden 
worden besproken rond de gedragscode. 

Functieprofielen bestaan voor alle functies in de 
organisatie. Ze worden gepubliceerd.  
Meetinstrumenten worden gebruikt om de 
toegevoegde waarde van de aangeworven 
functies te beoordelen in functie van de te 
bereiken resultaten. Het selectieproces wordt 
geëvalueerd aan de hand van indicatoren 
waarvan de resultaten het mogelijk maken de 
nodige aanpassingen aan de gestelde doelen te 
doen. 

Functieprofielen worden herzien en afgestemd 
op veranderingen in de strategie en 
doelstellingen van de organisatie. 
Het selectieproces wordt aangepast aan de HR-
strategie en de doelstellingen van de organisatie. 
Het proces voor het onthalen van nieuwe 
medewerkers wordt herzien op basis van de 
feedback van nieuwe medewerkers  en van de 
mentoren. 
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PROCES / DOMEIN Niveau 0:  
Onbestaande 

Niveau 1: 
Basic 

Niveau 2: 
Gestructureerde impuls 

Niveau 3:  
Gedefinieerd 

Niveau 4:  
Beheerst 

Niveau 5: 
Geoptimaliseerd 
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Er worden geen evaluaties van de 
medewerkers gedaan. 

Er bestaan evaluaties. 

De evaluaties worden uitgevoerd volgens een 
procedure en een planning die in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen 
zijn vastgesteld. 

De overeenstemming van de competenties van 
het personeelslid met het competentieprofiel, 
zijn houding ten opzichte van waarden en de 
verwezenlijking van doelstellingen (individueel 
en operationeel) worden  tijdens een 
evaluatiegesprek tussen het personeelslid en zijn 
of haar evaluator besproken. 

De evaluatie van het professionele functioneren 
is onder meer gebaseerd op 
functioneringsgesprekken. 

Personeelsevaluatie is een krachtig instrument 
voor management en persoonlijke ontwikkeling 
dat integraal deel uitmaakt van het strategisch 
beheer van de human resources van de 
organisatie. 
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Competenties worden niet geïdentificeerd. 
De functies worden toegewezen zonder 
rekening te houden met de specifieke 

competenties van de personeelsleden. Geen 
enkele opleiding wordt door het 

management aangemoedigd. 

De vereiste competenties zijn bekend voor de 
sleutelfuncties van de organisatie.  
Opleidingen worden gevolgd op verzoek van het 
personeelslid of op verzoek van de leiding. 

Er wordt een cartografie van de vereiste 
competenties ontwikkeld en gepubliceerd.  
De organisatie geeft toestemming voor de door 
de personeelsleden gevraagde opleidingen door 
de link met hun opdrachten na te gaan. 

Een competentieontwikkelingsplan wordt 
uitgewerkt en gerealiseerd op basis van de 
doelstellingen en de cartografie van beschikbare 
competenties in de organisatie. 

De toekomstige behoeften aan competenties 
worden op voorhand geïdentificeerd op basis 
van de strategische oriëntaties. 
Voor alle functies zijn regelmatig geëvalueerde 
en aangepaste standaard 
opleidingsprogramma's beschikbaar. 

Een compleet zicht op de competenties die de 
organisatie nodig heeft om haar doelstellingen 
te bereiken, is gekoppeld aan de 
organisatiestrategie. Een vergelijking wordt 
gemaakt met de bestaande situatie. Er worden 
actieplannen uitgevoerd om het vereiste niveau 
te bereiken.  
Carrièreplanning en 
competentieontwikkelingsplannen worden op 
maat gemaakt voor elke medewerker, en dit in 
functie van een coherente dienstverlening van 
de organisatie. 
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Er is geen duidelijk omschreven 
organisatiestructuur of organigram.  
Rollen, verantwoordelijkheden en 

verantwoordingsmechanismen zijn niet 
identificeerbaar. 

Er zijn geen bevoegdheidsdelegaties. 

De organisatiestructuur is opgebouwd op basis 
van de uit te voeren opdrachten en niet in 
functie van de medewerkers. Het wordt vertaald 
in een basisorganigram. 
Polyvalentie helpt om afwezigheden te 
compenseren. 

Bij het organigram is voor iedere entiteit  een 
beschrijving van de activiteiten gevoegd. 
Een back-up systeem in geval van afwezigheid 
wordt formeel georganiseerd en 
geïmplementeerd. 

Mechanismen voor coördinatie en 
communicatie tussen de verschillende entiteiten 
worden geformaliseerd in de 
organisatiestructuur en geïmplementeerd.  
De organisatiestructuur is gekend bij de 
medewerkers. 
Rollen, verantwoordelijkheden en 
verantwoordingsmechanismen worden bepaald 
en geïmplementeerd voor de sleutelfuncties.  
Zij die de beslissingen nemen zijn effectief 
degenen die de verantwoordelijkheden dragen. 

De organisatiestructuur is gericht op het 
bereiken van de doelstellingen.  
De organisatie is voorstander van een lichte 
structuur die feedback en rapportage en de 
verspreiding van richtlijnen vergemakkelijkt. 
Alle rollen, verantwoordelijkheden en 
verantwoordingsmechanismen worden 
geformaliseerd, gecommuniceerd en 
geïmplementeerd.  
Alle leden van de organisatie respecteren 
delegaties van bevoegdheden en competenties. 

De structuur, met inbegrip van de rollen, 
verantwoordelijkheden en 
verantwoordingsmechanismen, wordt periodiek  
geëvalueerd.  
De structuur is flexibel en laat toe zich 
gemakkelijk aan te passen aan gebeurtenissen of 
heroriëntaties in de strategie van de organisatie. 
Alle rollen, verantwoordelijkheden en 
verantwoordingsmechanismen worden 
regelmatig geëvalueerd om te zorgen voor 
afstemming op verschuivingen in de 
organisatiestrategie. 
De geschiktheid van de bevoegdheidsdelegaties 
wordt regelmatig geëvalueerd. 
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Risicocultuur is een begrip dat niet leeft in de 
organisatie; zelfs praten over risico's wordt 
vermeden. 
Het nut van organisatiebeheersing wordt 
onvoldoende onderkend. 

Het management is zich bewust van het belang 
van organisatiebeheersing. Leidinggevenden 
durven te praten over risico's, moedigen de 
discussie over risico's aan en bevorderen een 
risicomanagementcultuur. 

Risicomanagement is gebaseerd op intuïtie. De 
organisatie heeft een reactief beleid bij 
problemen of het optreden van een gebeurtenis. 

Een kader voor risicobereidheid wordt bepaald 
door het topmanagement om het nemen van 
evenwichtige risico's te faciliteren en zo waarde 
te creëren in de organisatie. 

Iedereen integreert de risicocultuur in zijn 
dagelijks beheer, rekening houdend met het 
door het topmanagement gecommuniceerde 
risicobereidheidskader. 

Het beleid en de strategie van de organisatie 
houden rekening met de risicocultuur en het 
risicomanagement. Het management meet de 
mate waarin de risicocultuur in de organisatie is 
ingebed en de mate waarin medewerkers zich 
daaraan houden. Het voorziet in 
aanpassingsmaatregelen. 

 

Bronnen : Pierre Leclercq (ICHEC- ICIB), federale overheidsdiensten ,CAAF auditcomité van de Federale administratie, Vlaamse Overheid, Jean-Marie Mottoul, COSO ERM 
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 Ethische waarden en integriteit 

Gedrags-en integriteitsregels dienen de organisatie in haar activiteiten te leiden. Het is 
in die context, eigen aan iedere entiteit en door het hoogste hiërarchische niveau 
gedragen, dat een effectief “systeem van organisatiebeheersing" zich kan ontwikkelen. 
Waarden, normen en gedragsregels zijn uitgewerkt voor de diverse functies in de 
organisatie. Deze waarden worden opgenomen in de functiebeschrijvingen en de 
evaluatiecyclus van de personeelsleden. 
Deontologie is het geheel van gedragsregels eigen aan een specifiek beroep gebaseerd 
op waarden en normen. 
 
De vertaling  van de ethische waarden in de onderneming kan bijvoorbeeld gebeuren 
via de publicatie van ethische charters, gedragscodes, een reglement van inwendige 
orde (RIO). 
 
Het management dient blijk te geven van een voorbeeldfunctie (tone at the top) in al 
haar dagelijkse acties. Dit om de medewerkers te inspireren gedragingen te stellen die 
in lijn zijn met de waarden, normen en gedragsregels van de eenheid en om de 
geloofwaardigheid en legitimiteit van de politieorganisatie in de ogen van de 
autoriteiten en burgers te verzekeren. 
Het management (top en midden) draagt de normen en waarden van de organisatie uit, 
toont op die manier de te volgen richting  en inspireert via haar gedrag de medewerkers 
in de organisatie.  
Het is hun verantwoordelijkheid om de “tone at the top te bepalen” en ervoor te zorgen 
dat de deontologie correct en efficiënt wordt toegepast. 
 
Het beheer van klachten en disciplinaire schendingen dient toe te laten lessen te trekken 
om de werking van de organisatie te verbeteren en eventueel afwijkend gedrag te 
voorkomen. 
CP3:  de afhandeling van klachten en het beheer van disciplinaire schendingen dient toe 
te laten lessen te trekken over zwaktes in de werking van de organisatie en  
beheersingsmaatregelen, en eventueel afwijkend gedrag te voorkomen. Voorbeelden 
van beheersingsactiviteiten: 

 Klachtenafhandeling op organisatieniveau en via de lijnverantwoordelijken. 
 Analyse van de cumulatie aan klachten, om het zich voordoen van gelijkaardige 

klachten in de toekomst te vermijden. 
 Waken over de informatie-uitwisseling tussen de tuchtfunctie en het intern 

toezicht (om lessen te trekken op organisatieniveau). 
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 Human Resources beleid 
Het Human Resources beleid heeft als doelstelling de menselijke middelen uit te bouwen 
in functie van een grotere performantie van de organisatie. Dit beleid dient in verhouding 
te zijn tot de strategie van de organisatie. Dit houdt een langetermijnvisie in van de 
noden en vereiste competenties. De organisatie dient zich ook te verzekeren dat de 
menselijke middelen die zij inzet voortdurend in overeenstemming zijn met haar 
oriëntaties. Het komt het management toe, volgens haar leiderschapsstijl, om dit Human 
Resources beleid in plaats te stellen. 
Het HR-beleid omvat onder meer activiteiten met betrekking tot rekrutering, selectie, 
onthaal van nieuwkomers en evaluatie. Het HR-beleid schept een kader om ervoor te 
zorgen dat de meest geschikte persoon verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering 
van taken door de juiste plaats binnen de organisatie in te nemen. Het HR-beleid 
verzekert ook de loyaliteit van competente mensen. De menselijke middelen worden 
toegekend na een behoefteanalyse op basis van de te bereiken doelstellingen. 
 
De inzet van de competenties noodzakelijk om de taken te realiseren, draagt bij tot de 
maturiteit van de organisatie. Het komt de organisatie eveneens toe de noodzakelijke 
competenties van de medewerkers te ontwikkelen door middel van een opleidingsplan. 
Het komt er in eerste instantie op aan een duidelijk zicht te krijgen op de bestaande 
competenties en zich ervan te verzekeren dat de competente personen zich op de juiste 
plaats bevinden. Vervolgens dient er overgegaan te worden tot het ontwikkelen van de 
competenties van de medewerkers en/of het aantrekken van de vereiste competenties 
in lijn met de doelstellingen en de strategie van de organisatie. 
 

 

 

 
De competentie is een combinatie van kennen, kunnen, ervaring en attitude, van 
toepassing in een specifieke context. Deze krijgt vorm en wordt gevalideerd in een 
professionele situatie. Het is de organisatie die ze dient te identificeren, evalueren, 
valideren en doen evolueren. 
Het is de verantwoordelijkheid van het management, om per functie te definiëren: het 
studieniveau, het psychologische en technische profiel, de professionele ervaring, … 

 

 

 
Het management dient de menselijke en materiële middelen aan te wenden om de 
organisatiedoelstellingen te realiseren. De managementstijl dient de volgende 
dimensies te integreren: overleg, samenwerking, participatie, communicatie… De 
leiding dient collegiaal samen te werken en de verantwoordelijkheidszin en de 
betrokkenheid bij de medewerkers te bevorderen.

 Extra uitleg betreffende competentie 
 

 Extra uitleg betreffende managementfilosofie en -stijl 
ompetentie 
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                  STIJL 
Autoritair  Paternalistisch/vriendelijk  Consultatief  Participatief  

 
De leidinggevende neemt alle 
beslissingen zonder de 
medewerkers hun mening te 
vragen of te consulteren. Hij is 
in het algemeen angstig, weinig 
vriendelijk en begripvol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordelen 
Snelle resultaten en 
behandeling. 
 
 
 
 
Nadelen 
Demotivatie, slechte sfeer, 
sociale conflicten. 
 
 
 

De leidinggevende  is als een 
vader/moeder met zijn/haar 
medewerkers, wat ook zijn 
alomtegenwoordigheid inhoudt 
in alle domeinen. De 
paternalistische leidinggevende 
gaat de methode van de 
beloning toepassen om de 
medewerkers aan te zetten in 
hun werk te investeren. Dit type 
stijl kan positief of negatief zijn, 
dat hangt af van de 
persoonlijkheid van de 
leidinggevende. 
 
Voordelen 
Gevoel van samenhorigheid en 
solidariteit in de groep. 
 
 
 
 
Nadelen 
Gevaar tot verwarring met het 
familiale leven/werk en dat de 
dienst zich op zichzelf 
terugplooit. 
 

Neemt de tijd om naar de 
medewerkers te luisteren 
vooraleer een beslissing te 
nemen. De medewerkers zijn 
dan ook meer gemotiveerd en 
voelen zich betrokken bij de 
resultaten van de onderneming 
aangezien hun mening een 
impact heeft op de beslissingen 
van de onderneming. 
 
 
 
 
 
Voordelen 
De medewerkers voelen zich 
geresponsabiliseerd. 
 
 
 
 
Nadelen 
Vraagt tijd en vertoont gebrek 
aan structuur, kan afglijden 
naar leiding van de “vrienden”. 
 
 

De doelstellingen van de 
onderneming worden collectief 
beslist. De medewerkers 
genieten van talrijke 
verantwoordelijkheden en de 
mogelijkheid oplossingen ter 
verbetering van de 
werkomstandigheden voor te 
stellen. 
 
 
 
 
 
 
Voordelen 
Ontwikkelt de motivatie, 
verlangt participatie. Dit laat 
toe ingewikkelde vragen te 
beheren dankzij de diversiteit in 
mening. 
 
Nadelen 
Blokkeert indien weigering tot 
medewerking. 
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Net als een HR-beleid is ook een beleid inzake materiële middelen belangrijk voor een 
sterke organisatie. Dit krijgt vorm via de implementatie van een meerjarenplan voor 
de aankopen, de verdeling, het gebruik, de vervanging en de herstelling van de 
materiële middelen. Iedere vraag tot het bekomen van materiële middelen wordt 
hieraan afgetoetst.  

 Extra uitleg betreffende HR-beleid en beleid materiële middelen 
ompetentie 
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 Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur dient toe te laten activiteiten te plannen, uit te voeren, op te 
volgen, te evalueren en bij te sturen. Daarenboven definieert de organisatiestructuur de 
principiële rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie. 
De structuur is variabel en dient licht en flexibel te zijn. Ze dient een eenvoudige 
informatiedoorstroming in alle richtingen mogelijk te maken en in het bijzonder een 
transparante rapportage over de bekomen resultaten. Ze dient tevens een snelle en 
gerichte verspreiding van de instructies en de communicatie mogelijk te maken. 
De structuur dient de onderneming toe te laten haar strategieën en doelstellingen te 
realiseren en dit in alle domeinen. 
De structuur dient toe te laten het werk in onderscheiden taken te verdelen en de 
noodzakelijke coördinatie mogelijk te maken. 
 
De rollen en verantwoordelijkheden betreffen de wijze waarop individuele medewerkers 
en teams toegelaten en aangespoord worden initiatieven te nemen om problemen op te 
lossen, net als hun grenzen en bevoegdheden. 
Om te verzekeren dat de processen van organisatiebeheersing functioneren zoals 
voorzien, is het vereist aan de verschillende betrokken actoren duidelijke rollen toe te 
kennen en een effectieve en efficiënte coördinatie tussen hen te verzekeren teneinde 
dubbel werk en zwaktes in controles te vermijden. De verantwoordelijkheden dienen 
duidelijk omschreven te worden zodat eenieder zijn verantwoordelijkheden en positie in 
het systeem van organisatiebeheersing in de organisatie kan begrijpen. 
De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verantwoordingsmechanismen van de 
individuele medewerker en de teams dienen duidelijk omschreven te zijn, hen ertoe aan 
te zetten om initiatieven te nemen en problemen aan te pakken.  
 
De titularis van een rol kan bij beslissing van het management zijn bevoegdheden en zijn 
verplichting om rekenschap af te leggen aan een andere medewerker delegeren. De 
inhoud en de grenzen van deze delegatie dienen ook geformaliseerd te worden. 
De gedelegeerde verantwoordelijkheden dienen precies, gepubliceerd en tijdelijk te zijn 
(bijvoorbeeld back-up). 
 
De delegatie dient aan volgende criteria te beantwoorden: 
 Specifiek zijn. 
 Gepubliceerd worden. 
 De verplichting tot rekenschap afleggen organiseren. 
 De delegatieverlenende autoriteit die de eindverantwoordelijkheid behoudt de 

mogelijkheid bieden om de gedelegeerde bevoegdheden terug te roepen. 
 De mogelijkheid van een hiërarchisch beroep formaliseren voor de personen over 

wie de gedelegeerde bevoegdheid is uitgevoerd. 
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Bovenop het organogram –vertaling van de organisatiestructuur–, waarborgen de 
bestuursorganen de coherentie op het vlak van goed bestuur. Deze bestuursorganen 
en evaluatieorganen zijn in staat een totaaloverzicht op de organisatie te hebben. Ze 
kennen de activiteiten en verwachtingen van de belanghebbenden, de wettelijke en 
reglementaire verplichtingen net als de gelinkte risico’s. Het evaluatieorgaan 
superviseert in het bijzonder de effectiviteit en de efficiëntie van het 
organisatiebeheersingsproces. De evaluatierapporten van dit orgaan worden aan de 
directie overhandigd. 
De directie engageert zich om de door haar gekozen acties te realiseren volgens een 
gedefinieerd verbeterplan.  

 
 
  

 Extra uitleg organisatiestructuur – bestuurs - en evaluatieorganen 
ompetentie 



 
 

  28 

 Risicocultuur 
De risicocultuur is een centraal element in de interne omgeving. Ze vertegenwoordigt 
een geheel aan overtuigingen en gedeelde gedragingen, kenmerken van de wijze waarop 
de organisatie de risico’s in al haar activiteiten bevat. 
De noties van het nemen van risico’s en opportuniteiten dienen gekend en besproken te 
zijn in de organisatie. Het komt het management van de organisatie (tone at the top) 
toe de basis te bepalen voor de wijze waarop risico’s en controles begrepen worden. De 
risicoappetijt is het globale risiconiveau dat een organisatie bereid is te nemen. 
Een goed systeem van organisatiebeheersing laat toe dat de leden van een organisatie 
doelstellingen bepalen die ze wensen te bereiken en biedt redelijke zekerheid dat deze 
doelstellingen ook effectief zullen gerealiseerd worden. 
 
De bestuursorganen en het management nemen de aansturing van het 
organisatiebeheersingssysteem waaraan iedere medewerker deelneemt op zich 
(organisatiebeheersing is een zaak van iedereen). 
 
Enkele essentiële ingrediënten van de risicocultuur: 
 het beleid op het vlak van risicomanagement (tone at the top): dit beleid dient zich 

te richten op het levend maken van de “risicocultuur” in de organisatie. 
 Inzicht in het begrip “risicoappetijt”: het komt de bestuursorganen en het 

management toe de appetijt, de risicoacceptatie te bepalen. Dit maakt deel uit van 
de strategie van de organisatie.  

 de aanname van een risicoweging (zie gedeelte evaluatie van de risico’s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sleutelelementen van de component “interne omgeving” werden overlopen. Deze 
component houdt de essentiële basis in voor de andere componenten van 
organisatiebeheersing: de risico-inschatting en het risicobeheer, de 
beheersingsmaatregelen, de informatie-communicatie en de monitoring. 

*  * 

   * 
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2.3.2. Risico-inschatting en risicobeheer 
 

De inschatting en het beheer van risico’s bestaat uit het identificeren en analyseren van de 
risico’s in een organisatie en het bepalen van het antwoord hierop. De risico’s kunnen enkel 
geïdentificeerd worden op voorwaarde dat de doelstellingen vastgelegd zijn. 

 
 Doelstellingen definiëren 

Het bepalen van de doelstellingen voor de organisatie biedt een duidelijke basis voor de 
identificatie van de risico’s en voor de door het management te bepalen graad van 
risicoappetijt. 
Het beleid is te bepalen vertrekkende van de missie (de bestaansreden van de organisatie) 
en de visie (de koers). Dit beleid is de basis van de doelstellingen. 
Ter herinnering, de doelstellingen van de eenheid zijn: 
 Strategisch 
 Operationeel 
 Rapportering 
 Conformiteit 
Ieder individu in de organisatie draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen en het 
beheer van de processen die eruit voortvloeien. 

 
De beschrijving van een proces laat een beter begrip van het proces toe en biedt een 
meerwaarde voor de identificatie van de hieraan verbonden risico’s: 

 
Een schildpaddiagram is een tool die toelaat op korte termijn een 
eerste zicht te krijgen op de elementen van het te optimaliseren 
proces. 
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Schildpaddiagram – uitleg: 

 

 

* burgers, publieke diensten, bestuursorganen, medewerkers, leveranciers, partners … 

Proces: 

Activiteiten – taken: 

Opeenvolgende etappes noodzakelijk voor één 
of meerdere resultaten (outputs). Deze 
opeenvolging van etappes zijn het geheel aan 
activiteiten en taken. 

Uitvoerders 

Wie voert de activiteiten uit? 

Inputs 

Concrete elementen die 
getransformeerd worden, 

verwerkt en verbruikt 
(grondstoffen) 

Outputs 

Wat geproduceerd werd 
(‘deliverables’, producten, 

resultaten) 

Startgebeurtenis 

Welke  gebeurtenis 
doet het proces 

starten? 

Procedures 

Beantwoordt het “hoe”. Op 
welke manier worden de 

activiteiten en taken 
uitgevoerd? 

Doelstellingen 

Wat willen de 
belanghebbenden van het 

proces? 

Middelen 

Waarmee worden de 
activiteiten uitgevoerd? 

Belanghebbenden 

Wie is betrokken bij 
het proces? * 

Locatie 

Waar worden de 
activiteiten 
uitgevoerd? 

Eindgebeurtenis 

Wat is het ogenblik 
waarop een proces 

ten einde is? 
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Schildpaddiagram – voorbeeld proces dringende hulp verlenen: 
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 Risico’s identificeren 

Nadat de doelstellingen zijn bepaald en het proces beschreven, komt het erop aan de 
potentiële gebeurtenissen te identificeren (risico’s8, opportuniteiten9) die van binnen of 
buiten de organisatie komen en die de realisatie van de doelstellingen kunnen 
beïnvloeden. 
 
Er dient aandacht te worden besteed aan de zoektocht naar de oorzaken en gevolgen van 
een risico. De gevolgen zijn de voortgebrachte effecten van een risico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovendien noemt CP3 "klachtenbeheer" als een nuttige bron om risico's te identificeren. 
Inderdaad, klachten kunnen dan ook gezien worden als een signaal dat risico’s binnen 
bepaalde bedrijfsprocessen mogelijk niet voldoende werden afgedekt. Zij kunnen 
verwijzen naar individuele disfuncties maar dikwijls gaat er ook een organisatorisch 
verhaal achter schuil. 

Een regelmatige analyse van de klachten moet bovendien toelaten om te detecteren waar 
men maatregelen van organisatiebeheersing dient in te bouwen om gelijkaardige klachten 
in de toekomst te vermijden. 
 
De analyse van reeds voorgekomen gebeurtenissen en incidenten is een bijkomende 
informatiebron. 
 
 
 
 

 
8 Ter herhaling, een risico is een onzekere toekomstige gebeurtenis die, indien deze zich concretiseert, de realisatie van de 
doelstellingen beïnvloedt. 
Voorbeelden: brand, vertrek van een sleutelfiguur, wijziging in wetgeving. 
9 Een opportuniteit is een gebeurtenis die een positieve invloed kan hebben op de realisatie van de doelstellingen. 
Voorbeeld: opening van een openbare markt voor de volledige geïntegreerde politie. Introductie van een bodycam om geweld tegen 
politieambtenaren te filmen. 
Een opportuniteit kan nieuwe risico’s genereren. Het invoeren van bodycams kan een risico op de schending van de privacy inhouden 
die bijkomende wetgeving noodzaakt. 

 

De initiële oorzaak dient gezocht te worden. Bijvoorbeeld een fout 
in de communicatiestructuur creëert een intern risico (de 
medewerkers zijn niet in staat hun verantwoordelijkheden op te 
nemen) en een extern risico (de autoriteiten hebben niet de 
mogelijkheid hun toezicht uit te oefenen en schaden het imago 
van de organisatie). Een globale aanpak laat toe het geheel van de 
zwaktes en haar oorzaken te zien (initiële oorzaak = gebrek aan 
communicatiebeleid) en er op een effectieve wijze aan te 
remediëren. Immers, wanneer we enkel de gevolgen beheren, 
zullen de risico’s zich opnieuw voordoen.  
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Interview 
Techniek gebruikt voor de identificatie van risico’s. Laat toe een maximum aantal 
personen te betrekken bij de evaluatie (gestructureerd, semigestructureerd of niet-
gestructureerd interview).  

Enquête 
Techniek die vaak gebruikt wordt in een verdere fase, nadat de risico’s en 
tolerantiegraden zijn bepaald. Deze techniek van (auto)-evaluatie laat toe een groot 
aantal deelnemers te bereiken door middel van het gebruik van gestandaardiseerde 
vragenlijsten. 

 
 
 
 
 
 

Het Ishikawa-diagram of visgraatdiagram laat toe de oorzaken en gevolgen van de 
risico’s en opportuniteiten in verschillende categorieën te identificeren en te 
visualiseren. 

Brainstorming 
Brainstorming is het samenbrengen van een groep mensen die 
gekozen zijn om vrijuit hun ideeën over een onderwerp te uiten. Hier 
kan brainstorming gebruikt worden om risico's te identificeren. 
De brainstorming kan ook gebeuren door middel van een SWOT 
analyse. 
De SWOT is een analysetool die toelaat een goed beeld van een 
organisatie te bekomen, aangezien deze een overzicht geeft van de 
interne sterkten en zwakten, en de opportuniteiten en bedreigingen 
vanuit de externe omgeving. 
Deze laat toe de richting van de (strategische) organisatieontwikkeling 
te bepalen, de ontwikkeling van een beleid te ondersteunen, op een 
optimale wijze de opportuniteiten te benutten, de risico’s op te 
merken en te analyseren… 
De SWOT kan gebruikt worden om de algemene situatie van een 
organisatie te analyseren of voor de studie van één of meerdere 
componenten. 
 

 Andere tools die de identificatie van risico’s toelaten 

 Bijkomende tool – risico-interactie 
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- Mens: wordt het probleem goed begrepen? Is de communicatie adequaat? Zijn de 
betrokken personen voldoende ervaren en voldoende gevormd? 

- Machine: (machines, tools, uitrusting, computer) gebruikt men apparaten, tools, 
uitrusting, adequate software? Kunnen deze elementen zelf aan de oorsprong van 
een probleem liggen? Is de veiligheid gegarandeerd gedurende het gebruik? 

- Metingen: hoe de kwaliteit ervan meten? Welke criteria gebruiken? Op welk punt 
zijn de maatregelen zwak? Volgens welke frequentie worden deze gerealiseerd? 

- Materialen: welke materialen gebruikt men? Welke is de kwaliteit ervan? 
- Milieu: (factoren gelinkt aan de omgeving) Wat is de invloed van de omgeving? 

Voorbeeld: klimatologische omstandigheden tijdens alcoholcontroles. 
- Methoden: hoe werkt de logistiek, de communicatie, de administratie? Hoe worden 

de processen uitgewerkt en gerespecteerd, gedocumenteerd, geactualiseerd? 
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 Risicoanalyse 
De risicoanalyse bestaat uit het inschatten in welke mate elk risico de realisatie van de 
doelstellingen beïnvloedt. Dit laat toe de beslissing van het management met betrekking 
tot de risico’s te verduidelijken en de te nemen acties te prioriteren (zie verder bij  stappen 
risicoreactie en beheersingsmaatregelen). 
 
Twee criteria worden over het algemeen hernomen voor de risicoanalyse: de 
waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en zijn impact op de realisatie van de 
doelstellingen in geval dit zich voordoet. 
 
Waarschijnlijkheid van voorkomen 
Waarschijnlijkheid is de in tijd gemeten mogelijkheid dat de gebeurtenis zich voordoet. 
De tijdschaal dient door de organisatie gedefinieerd en gekwantificeerd te worden. Vanaf 
welke ruimte tussen twee gebeurtenissen beschouwt de organisatie dit als zeldzaam, 
waarschijnlijk, bijna zeker?... 
 
Voorbeeld van een waarschijnlijkheidsschaal: 
 

Waarschijnlijkheid 
Beschrijving Score 

Zeer uitzonderlijk (iedere 10 jaar) 1 
Onwaarschijnlijk (iedere 5 tot 10 jaar) 2 
Mogelijk (iedere 2 tot 5 jaar) 3 
Waarschijnlijk (meerdere keren per jaar) 4 
Bijna zeker (meerdere keren per maand) 5 

 
Impact van het zich voordoen van een risico 
De impact is het gevolg van het risico op de doelstelling en dient gemeten te worden in 
termen van gewicht. De schaal van impact dient gedefinieerd en gekwantificeerd te 
worden door de organisatie. 
 
De potentiële impact kan zeer gevarieerd zijn, en het is aan te raden deze naar een unieke 
schaal te brengen om risico’s onderling te kunnen vergelijken.  
De meest eenvoudige oplossing in termen van kwantitatieve analyse is bijvoorbeeld deze 
impact systematisch naar een financiële waarde te herleiden. 
 

Impact 
Beschrijving Score 

Verwaarloosbaar (< 1 000 €) 1 
Gering (tussen 1 000 et 10 000 €) 2 
Matig (tussen 10 000 et 50 000 €) 3 
Ernstig (tussen 50 000 et  100 000 €) 4 
Catastrofaal  (> 100 000 €) 5 
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In de politieorganisaties is een groot aantal risico’s echter moeilijk kwantificeerbaar op basis 
van één enkel criterium. Het is aan het management om rekening te houden met de 
essentiële criteria die het beste de gevolgen weergeven die de verwezenlijking van hun 
doelstellingen in gevaar brengen, wat men de impactzones noemt.10 
 

Impact 
Beschrijving : 

Werklast [tijd X 
#personen] 

Beschrijving : 
operationele tijd 

(vertraging) 

Beschrijving : financiële 
kost 

Score 

< 1 WD Verwaarloosbaar 
(enkele dagen) 

< 1 000 € 1 

<10 WD Gering (< 2 
weken) 

tussen 1 000 en 10 000 € 2 

< 25 WD Matig (tussen 2 
weken en 2 
maanden) 

tussen 10 000 en 50 000 € 3 

< 50 WD Ernstig > 2 
maanden 

tussen 50 000 en  100 000 € 4 

<100 WD Catastrofaal > 6 
maanden 

> 100 000 € 5 

* WD = werknemers per dag 
De finale score van de impact wordt berekend via het gemiddelde van de verschillende 
criteria. 

 
Risicograad 
Impact x waarschijnlijkheid = risicograad. I x W = R 
Eens de waarschijnlijkheid en de impact berekend zijn, dienen deze twee vermenigvuldigd te 
worden. Zo bekomt men wat men noemt de risicograad. 
Deze risicograad aanduiden op een matrix laat toe de risico’s weer te geven en te 
rangschikken volgens hun gewicht: laag risico, middelgroot risico, groot risico en zeer groot 
risico. 
Zo heeft het management een duidelijk beeld op de risico’s waarmee het prioritair rekening 
dient te houden om op de best mogelijke wijze het behalen van de doelstellingen te 
garanderen. 
  

 
10 Andere voorbeelden van impactzones: 
Organisatie: verlies van één of meerdere klanten , verlies van een categorie klanten, overleving van de organisatie in gevaar. 
Personen: meer dan 3 doden, 1 à 3 doden, zwaargewonden, licht gewonden. 
Reputatie: internationaal, nationaal, lokaal, beperkt lokaal, verwaarloosbaar, buiten organisatie merkbaar met al dan niet duidelijke 
gevolgen, enkel intern merkbaar, geen impact. 
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Er kan ook rekening gehouden worden met: 
 de voorspelbaarheid en kritiekheid. 

KRITIEKHEID = Ernst x Frequentie x Voorspelbaarheid 
 de blootstelling (risico-score): Methode Kinney:  

RISICO-SCORE = Waarschijnlijkheid x Ernst x Blootstelling 
 de snelheid van het risico.  

Dat houdt de tijd in waarover we beschikken om te reageren op een risico (schaal 5 = 
heel hoog = zeer snel). De score wordt meestal bijgevoegd aan de waarschijnlijkheid. 
Voorbeeld: (waarschijnlijkheid 6 + snelheid van impact 3) x waarschijnlijkheid 4 =  36 
risico-score. 

 
 
 Risicoreactie 

Eens de risico’s gewogen en geïntegreerd zijn in de risicomatrix, dient het management 
de meest adequate reactie te bepalen en desgevallend via concrete acties ten aanzien van 
deze risico’s te reageren. 
Er zijn 4 mogelijke reacties op risico’s: 
- Aanvaarden. We weten dat het risico er is, maar beslissen om er niet aan te werken. 

Visualisatie – risicomatrix  
Cartografie op twee assen (impact en waarschijnlijkheid). 

 Extra uitleg - risicograad 
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Voorbeeld: besluit om interventievoertuigen niet uit te rusten met winterbanden. 
- Verminderen. Voorzien van beheersingsmaatregelen. Het risico terugbrengen tot een 

aanvaardbaar niveau.  
Voorbeelden: een goed onderhouden computerpark vermindert het risico op uitvallen, 
met brandmelders verminder je de impact van de brand. 

- Delen. Het negatieve effect of de impact delen met anderen.  
Voorbeelden: het aangaan van een verzekering voor het risico op brand, het outsourcen 
(uitbesteden) van een activiteit. 

- Vermijden. Als organisatie beslissen iets absoluut niet te doen. Stoppen van de activiteit, 
veranderen van de objectieven, inkrimpen van de activiteit, beperken van de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  
Voorbeelden : alleen patrouilleren verbieden om het risico van geweld tegen de 
politieagent te vermijden. 

 

 

 

a) Impact en waarschijnlijkheid: 

 

Welke zijn de factoren die de wijze van reageren op risico’s zullen 
beïnvloeden? 
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b) Actueel beheersingsniveau: 

c) Risicoappetijt; 
d) De kost van de reactie en de voordelen hiervan; 
e) De opportuniteit die de reactie zal teweegbrengen; 
f) … 
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2.3.3. Beheersingsmaatregelen 
 
De beheersingsmaatregelen zijn het geheel aan maatregelen in plaats gesteld om risico’s te 
beheersen. Deze beheersingsmaatregelen richten zich erop de risico’s tot een voor het 
management aanvaardbaar niveau te brengen. Dit dient gefaseerd te gebeuren. 
 
Dit betekent dat we uitgaan van het risico zoals het is geïdentificeerd en dat we acties zullen 
ondernemen om het risico te verminderen. Als het risiconiveau hierna nog steeds te hoog 
wordt geacht, blijven we doorgaan met het uitvoeren van actieplannen en 
beheersingsmaatregelen zo vaak als nodig is. En dit is noodzakelijk zolang het risiconiveau 
niet de drempel bereikt die het management bereid is voor zijn organisatie te nemen (het 
beschouwt de mate van impact en waarschijnlijkheid als aanvaardbaar).   

 

 
Het inherent risico is het intrinsieke risico waaraan een activiteit of een proces is 
blootgesteld.  het risico zonder beheersingsmaatregel = het zuivere risico. 
Het actueel risico is het resterende risico met de reeds in plaats gestelde 
beheersingsmaatregel(en). 
Het residueel risico is het resterende en door het management aanvaarde risico nadat de 
beheersingsmaatregelen zijn geëvalueerd en actieplannen werden uitgewerkt om 
“onaanvaardbare” risico’s te beheersen. 
 
Voorbeeld: gevaar voor schade in het serverlokaal van een politiegebouw. 

Inherent risico: mogelijke schade door brand, waterschade, vernieling. 
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Actueel risico: enkele maatregelen zoals branddetectoren, brandveilige deuren, 
automatisch blussysteem, onderhoud van de installatie, werden in plaats 
gesteld. 

Residueel risico: het management schat de resterende risicograad nog te hoog. In een 
actieplan worden bijkomende maatregelen opgenomen: verhuizing van 
het serverlokaal, back-up, business continuity, extra beveiliging van het 
serverlokaal, procedures voor de toegang tot het lokaal, aanpassingen 
aan elektriciteit en waterleidingen… 

 
 
 
 
 
 

Theoretisch actueel risico: operationele maar nog niet geteste maatregel. 
Reëel actueel risico: rekening houdende met evaluatie van de maatregel. 
Verwacht residueel risico: rekening houdende met geïdentificeerde en uitgewerkte 
maar nog niet operationele maatregel. 
Vooropgesteld residueel risico: rekening houdende met de vereiste maar nog niet 
uitgewerkte maatregel. 

 

 
 
 
 

 Extra uitleg - residueel risico 
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Typologie van beheersingsmaatregelen 
De beheersingsmaatregelen kunnen van verschillende aard zijn volgens het tijdstip van 
invloed op het risico (invloed op de waarschijnlijkheid, invloed op het zich voordoen van het 
risico, of op de impact). 

- vermijden dat het probleem niet tijdig wordt ontdekt bij het optreden van een 
gebeurtenis: detectieve maatregelen, 

- de waarschijnlijkheid van het zich voordoen verminderen door de oorzaken aan te 
pakken: preventieve maatregelen, 

- de ernst van de impact (de gevolgen) verminderen: correctieve maatregelen. 
 

Voorbeelden 
- Antecedentenonderzoek in het kader van een aanwervingsprocedure= detectieve 

maatregel 
Deze beheersingsmaatregel vermijdt het aannemen van een personeelslid wiens mate 
van integriteit niet overeenkomt met de norm van de organisatie. Risico's worden 
gedetecteerd en vermeden voordat het een impact heeft op de organisatie. 

- Functiescheiding (dubbele handtekening) = preventieve maatregel 
Voorbeeld: diegene die de bestelbonnen opstelt kan de afhandeling van de betaling-
facturatie niet alleen doen, hij dient de goedkeuring van een tweede persoon te 
verkrijgen, vaak een overste-ordonnateur (de 2e handtekening). 
Doelstellingen:  
 Een belangenconflict vermijden; 
 Misverstanden vermijden; 
 Detectie van fouten, de kwaliteit van de dienst verbeteren. 

- Functiebeschrijving = preventieve maatregel 
Het is via de functiebeschrijvingen dat een organisatie zich verzekert dat de rollen en 
verantwoordelijkheden duidelijk omschreven en toegekend worden om het risico op 
taakverwarring tegen te gaan. 

- Systeemrechten/autorisaties = preventieve maatregel 
Het is via systeemrechten dat autorisaties in een IT-systeem verleend kunnen worden. Dit 
laat toe te vermijden dat onbevoegden via het systeem toegang zouden krijgen tot 
vertrouwelijke informatie. 

- FAST-takeldienst = correctieve maatregel 
FAST-takeldiensten werden opgericht om incidenten op de snelweg  snel en kwaliteitsvol 
af te handelen. Gevolgen die verminderd dienen te worden: files, wachttijden, risico op 
nieuwe aanrijdingen in de file.  

 
 
 
 
 
 
 
Maar kunnen al deze beheersingsmaatregelen wel van toepassing zijn? Hoe dient een 
keuze tussen deze maatregelen te worden gemaakt? In welke prioriteitsorde zal het 
management deze in plaats stellen? 

 Extra uitleg - prioriteiten in de maatregelen 
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Bij het bepalen van de (prioriteiten in) beheersingsmaatregelen dient ook rekening 
gehouden te worden met de kost en effectiviteit. 
 

Kost

Effectiviteit van de maatregelen

Kost van het 
residuele risico

Kost van de 
maatregelen

 
 
Voorbeeld: risico op brand 

 beheersingsmaatregel 1 : branddetector 

 beheersingsmaatregel 2:  brandwerende deur 

 beheersingsmaatregel 3:  conform aan de normen voor brandwerende     
          bouwmaterialen 

Prioriteiten in de beheersingsmaatregelen bepalen: door de vooropgestelde 
beheersingsmaatregelen te bepalen, hun kost, hun effectiviteit. Om de juiste 
beheersingsmaatregel te kiezen of prioriteren, dient te worden bekeken dat de kost van 
de maatregel in balans blijft met de kost van het residuele risico rekening houdende met 
de appetijt van het management. 

 
Visualisatie risico’s en beheersingsmaatregelen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Een risicoregister laat toe de risico’s en beheersingsmaatregelen 
beter te visualiseren. Een risicoregister biedt vele voordelen: de 
creatie van een “reflex inzake risicoanalyse”, een link tussen 
risico’s en beheersingsmaatregelen, een duidelijk document voor 
processen-risico’s-beheersingsmaatregelen, een duidelijk zicht op 
nog te ontwikkelen maatregelen. Dit laat eveneens toe te bepalen 
wie de verantwoordelijke is voor het risico en zijn afstemming op 
de risicoappetijt van het management. 
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Visualisatie risico’s en beheersingsmaatregelen - voorbeeld 

 

 
 

Bron: praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem - FOD Budget en Beheerscontrole 
 
 
 
 
 
 
 
 

taal/langue 
(NL/F):

NL

Referentie 
Proces

DG1.01
Strategische 
doelstelling

SD01 Low < 15

Naam Proces het archief bijhouden
Operationele 
doelstelling

0D04 High > 30

Doelstelling 
proces

de gearchiveerde stukken 

op een beveilgde manier 

bewaren gedurende 10 

kalenderjaren

Eigenaar DG1

Nr Act. Activiteit Risico Oorzaak Ref. Risico Impact Probabiliteit Risicograad Controlemaatregel Kwetsbaarheid Blootstelling Prioriteit

1
de gearchiveerde stukken 
beveiligen

verlies door brand roken in het archief DG1.01.R6
4 2 8

sticker verboden te roken 
beveiligingsdeur

1 8 LOW

1
de gearchiveerde stukken 
beveiligen

verlies door brand
uitslaande brand ander 
lokaal

DG1.01.R7
4 2 8

sprinklersysteem in andere 
lokalen

1 8 LOW

1
de gearchiveerde stukken 
beveiligen

verlies door brand
elektrische brand oude 
leidingen

DG1.01.R8
3 3 9

voorzieningen goedgekeurd in 
1996

2 18 MEDIUM

1
de gearchiveerde stukken 
beveiligen

verlies door brand opzettelijke brandstichting DG1.01.R9
4 1 4

beveiligingsdeur geplaatst 1 4 LOW

1
de gearchiveerde stukken 
beveiligen

verlies door brand
beveiligingsdeur niet 
gesloten

DG1.01.R10
4 3 12

4 48 HIGH

1
de gearchiveerde stukken 
beveiligen

verlies door waterschade inkomende overstroming DG1.01.R11
3 1 3

4 12 MEDIUM

1
de gearchiveerde stukken 
beveiligen

verlies door waterschade
bluswater na brand 
bovenverdieping

DG1.01.R12
3 1 3

4 12 MEDIUM

1
de gearchiveerde stukken 
beveiligen

verlies door waterschade gesprongen leidingen DG1.01.R13
3 2 6

procedure voor melding van 
lekken

3 18 MEDIUM

Prioriteit (schaalwaarde)



 
 

  45 

 
 
 

2.3.4. Informatie en communicatie 
 
Pertinente informatie dient geïdentificeerd, verzameld en meegedeeld te worden in een 
vorm en binnen een tijdstip die het personeel toelaten de processen te beheren waarmee zij 
belast zijn en hun verantwoordelijkheden op te nemen (de juiste informatie op het juiste 
ogenblik aan de juiste personen overmaken). 
De capaciteit van de verantwoordelijken om de juiste beslissingen te nemen is gelinkt aan de 
kwaliteit van de informatie; deze dient dan ook te voldoen aan de volgende criteria: 

 adequaatheid (is de vereiste informatie aanwezig?); 
 termijn (is ze beschikbaar binnen de gewenste tijd?); 
 up-to-date (gaat het om de laatst beschikbare informatie?); 
 accuraatheid (is de informatie correct)? 
 Toegankelijkheid (kan de inhoud gemakkelijk bekomen worden door de betrokken 

partijen?). 
 
Om effectief te zijn dient een communicatie opgaand, transversaal en neergaand te 
circuleren in de organisatie, in alle componenten en in het geheel van de structuur 
(multidirectioneel intern en extern). 
 
Deze eigenschappen voor een duidelijke en effectieve informatie en communicatie dienen 
van toepassing te zijn voor het systeem van organisatiebeheersing. De hoogste 
verantwoordelijken in de organisatie dienen een duidelijke en eenduidige boodschap aan het 
geheel van de medewerkers te verspreiden betreffende het belang en de relevantie van de 
organisatiebeheersing en in het bijzonder de verantwoordelijkheden van eenieder. Iedereen 
dient zijn rol in de organisatiebeheersing te begrijpen, net als de wijze waarop hun 
activiteiten zich verhouden tot deze van de andere medewerkers. Het geheel aan 
belanghebbende partijen dient via een effectief rapportagesysteem op de hoogte te blijven 
van de performantie, de evolutie, de risico’s en de werking van de organisatiebeheersing. 
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2.3.5. Monitoring 
 
WAT PILOTEREN 
Monitoring is het BEWAKEN, EVALUEREN en AANPASSEN van het kwaliteitsbeheer en het 
risicobeheer. 

 

 
 
 
WANNEER PILOTEREN 
Het systeem van organisatiebeheersing dient onderwerp te zijn van een opvolging. Deze 
opvolging kan gebeuren via “permanente” activiteiten, of “punctuele” evaluaties of nog via 
een combinatie van beide methodes. 
 Permanente monitoring 

Deze monitoring van de organisatiebeheersing maakt deel uit van de wederkerende 
activiteiten in een organisatie en houdt regelmatige monitoring door de directie en het 
omkaderend personeel in, net als andere door de medewerkers uitgevoerde activiteiten 
in het kader van hun taken. 
Voorbeeld: stuurborden, boordtabellen, indicatoren, budgettaire controle, rapportering… 

 Punctuele monitoring 
De omvang en de frequentie van de punctuele monitoring varieert in functie van de 
evaluatie van de risico’s en de effectiviteit van de permanente monitoring(procedures). 
De specifieke punctuele evaluaties spreken zich uit over de effectiviteit van het systeem 
van organisatiebeheersing en de mate waarin de controleobjectieven worden behaald. 
De zwakten van de organisatiebeheersing dienen gesignaleerd te worden aan het 
geschikte directieniveau. 
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Het betreft in feite een momentopname van de organisatiebeheersing met de bedoeling 
haar effectiviteit na te gaan. 
Bv. budgettaire controle door de bedrijfsrevisor, self-assessment, audit… 

 
HOE PILOTEREN 
Er bestaan verschillende tools en werkwijzen om volgens een verwachte 
nauwkeurigheidsgraad over te gaan tot permanente of punctuele monitoring. 
 Permanente monitoring 

- Sleutel risico-indicatoren “KRI” en sleutel controle indicatoren “KCI”: vroegtijdige 
waarschuwingsindicatoren die verwijzen naar wijzigingen in de interne of externe 
context die invloed hebben op het behalen van de doelstellingen. Voorbeeld KRI: 
parlementaire vragen, tussenkomsten gemeenteraad, personeelstevredenheid… 

- Dashboard 
Het stuurbord of dashboard is een beheerstool die de activiteiten, risico’s en 
beheersingsmaatregelen en de resultaten per proces samenvat. In functie van 
haar informatiebehoeften, ontwikkelt het management haar stuurbord waarin 
het indicatoren inschrijft die toelaten de realisatie van de doelstellingen op te 
volgen. De hierdoor verkregen verduidelijkingen laten het management toe de 
nuttige beslissingen te nemen in lijn met de strategie. 

 
 Punctuele monitoring 

- Maturiteitsmatrix11 
- Auto-evaluatie 

Engagement van de procesbeheerder dat: 
 De documentatie in lijn is met de realiteit; 
 Alle belangrijke risico’s geïdentificeerd werden; 
 De maatregelen de risico’s afdekken; 
 De maatregelen adequaat uitgevoerd worden; 
 Testing vermeden wordt voor maatregelen die het risico niet afdekken. 

- Interne audit 
Deze activiteit laat toe om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het risico- 
en controlebeheer en de beleidsprocessen te evalueren en te verbeteren. De 
interne auditoren formuleren onder meer aanbevelingen en adviezen waarmee 
de leidinggevenden rekening dienen te houden. 
De CP3 herinnert er ook aan dat een audit wordt beschouwd als een onderdeel 
van het opvolgen en bewaken van de in plaats gestelde maatregelen ter 
beheersing van de organisatie en procedures. De auditfunctie moet worden gezien 
als een onafhankelijke en objectieve evaluatie waarbij de korpsleiding een 
betekenisvolle ‘second opinion’ wordt gegeven over de organisatiebeheersing en 
het risicobeheer met het oog op een kwalitatieve bedrijfsvoering binnen de 
organisatie. Anders gezegd wordt tijdens een beperkte tijdsspanne nagegaan of 
de organisatiebeheersing de risico’s voldoende heeft gedetecteerd en geborgd. 
Een ‘first opinion’ komt immers van de lijnverantwoordelijken en wel op basis van 
de monitoring van hun maatregelen ter beheersing. 

 

 
11 Zie deel interne omgeving. 
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WIE PILOTEERT 
Organisatiebeheersing is de zaak van iedereen in de organisatie. Ieder individu dient zich 
bewust te zijn van zijn rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot het systeem van 
organisatiebeheersing. Het komt meer in het bijzonder aan het management toe om te 
waken over de coherentie en de effectiviteit en efficiëntie van het 
organisatiebeheersingssysteem in haar totaliteit. Het is op die manier dat het management 
redelijke zekerheid kan verkrijgen wat het bereiken van de doelstellingen betreft, en op die 
manier de geloofwaardigheid van de organisatie bij de belanghebbenden kan aantonen.  
 
Om dit te garanderen, is het aan te raden een evaluatiepolitiek te hebben die gebaseerd is 
op een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak: 

 Transparantie in de documentatie en de rapportage; 
 Ieder niveau baseert zich op de resultaten van het voorgaande niveau. 

Monitoringactiviteiten uitgevoerd door een actor dienen misschien niet opnieuw 
uitgevoerd te worden door anderen. 

 De werklast en de kost van de evaluatie verminderen door gemeenschappelijke 
evaluatiecampagnes te organiseren op basis van een planning en geïntegreerde tools. 

Het management zal dienen te bepalen of het organisatiebeheersingssysteem effectief is. 
Hiervoor dient te worden bepaald hoe en door wie het risico is gedetecteerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  * 

   * 

 Gedetecteerd tijdens de uitvoering van een 
proces 

 
 Of door de realisatie van een 

beheersingsmaatregel 
 
 Of door de Interne Audit in het kader van een 

monitoring-missie van de 
organisatiebeheersing 

 
 
  Of door de externe audit 
 
 
 Of door een derde 
 … 
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3. Actoren van organisatiebeheersing12 
Een goede structurering van het organisatiebeheersingssysteem ligt in de formele toewijzing van de 
beheersingsactiviteiten aan de verschillende bestaande functies. Het vereist een sterke en 
wederzijdse uitwisseling van informatie en een nauwgezette coördinatie. Het 
organisatiebeheersingssysteem is daarom een element dat het volledige korps aangaat en dient te 
worden geïntegreerd in het dagelijks functioneren van elk individu. 
Het is niet verplicht om nieuwe diensten of functies te creëren, maar het blijft in een beginfase 
interessant om een persoon of cel13 te hebben die verantwoordelijk is voor de implementatie en 
coördinatie van het systeem. Deze cel kan de verantwoordelijken methodologisch ondersteunen en 
toezicht houden op de ontwikkeling van het nieuwe systeem. Deze methodologische ondersteuning 
kan ook bestaan binnen een dienst of een cel integrale kwaliteitszorg, strategische ondersteuning of 
ook binnen een “vernieuwde” interne controlefunctie. 
Het is noodzakelijk dat deze cel gekoppeld wordt aan het hoogste niveau van de organisatie zodat ze 
de legitimiteit heeft om voor de hele organisatie te kunnen handelen. Het toont ook de tone at the 
top in termen van het organisatiebeheersingssysteem aan. 
 
Er dient voor te worden gezorgd dat de precieze rollen formeel aan de verschillende actoren worden 
toegewezen en dat er coördinatie tussen hen plaatsvindt, zodat overlappingen of lacunes in de 
controles worden voorkomen. Het ontbreken van een coherente en gecoördineerde aanpak kan 
leiden tot een inefficiënt gebruik van de beperkte middelen voor risicobeheer en -controle, en tot 
een situatie waarin significante risico's niet worden geïdentificeerd of slecht worden beheerst. 
 
De rollen en verantwoordelijkheden voor organisatiebeheersing kunnen bijvoorbeeld worden 
voorgesteld met behulp van het zogenaamde schema van de drie verdedigingslijnen of 
beheersingslijnen. Zoals bij de verdediging op een voetbalveld heeft elke lijn zijn eigen specifieke 
kenmerken. Iedereen speelt  zijn rol om ervoor te zorgen dat de bal - het risico - niet de eigen goal 
bereikt en geen negatieve invloed heeft op het bereiken van de door de organisatie gestelde doelen. 

 
 

 
12 Gebaseerd op “de drie beheersingslijnen voor een effectief risicobeheer en controle” van het IIA, januari 2013. 
13 Idealiter mensen met een opleiding en/of nuttige ervaring in interne controle. 
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Enkel samen kunnen we de organisatiebeheersing realiseren. De implementatie van een 
organisatiebeheersingssysteem op basis van de drie verdedigingslijnen is geen verplichting, maar dit 
model biedt een effectief middel om de essentiële rollen en activiteiten in de organisatiebeheersing 
te verduidelijken. Elk van de drie lijnen dient in één of andere vorm in een organisatie te bestaan, 
ongeacht de grootte of complexiteit. Het organisatiebeheersingssysteem is over het algemeen 
performanter wanneer er actoren zijn met afzonderlijke en duidelijk omschreven rollen en 
verantwoordelijkheden, net als een effectieve coördinatie en communicatie. 
 
Het model op basis van de drie defensielijnen onderscheidt drie groepen van functies die betrokken 
zijn bij effectieve organisatiebeheersing: 

 de functies die risico's op zich nemen en beheren  eerste lijn 
 de functies die de risico’s bewaken  tweede lijn 
 functies die onafhankelijke zekerheid bieden  derde lijn 

1e verdedigingslijn  
De eerste lijn staat in voor de uitvoering van de dagelijkse operationele processen, in een dynamiek 
van kwaliteitsmanagement. Daarbovenop zijn deze eerstelijnsactoren verantwoordelijk voor het in 
plaats stellen van risicomanagement binnen hun processen. 
 activiteiten uitvoeren binnen een proces + verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's 
van dat proces. 

2e verdedigingslijn  
De tweede verdedigingslijn is een geheel van toezichthoudende functies op de eerste lijn van een 
organisatie. Deze functies zijn vaak gescheiden van de eerste lijn. 
De belangrijkste taak van de toezichtfuncties is het bewaken en adviseren van de eerste lijn in de 
uitvoering van het organisatiebeheersingsproces. Ze hebben een signaalfunctie naar het 
management. 
 adviseren, monitoren, rapporteren. 

3e verdedigingslijn  
De derde verdedigingslijn betreft de interne auditfunctie binnen de organisatie. De belangrijkste taak 
van de interne auditor is evalueren of de organisatie haar operationele en ondersteunende 
processen op een gecontroleerde manier uitvoert. De implementatie van het 
risicomanagementproces zelf wordt ook geëvalueerd door de interne auditor. Bovenop een goede 
kennis van audittechnieken dient hij of zij ook een goede kennis te hebben van de organisatie waarin 
hij of zij werkt. 
De CP3 herinnert er ook aan dat auditors geen directe verantwoordelijkheid of bevoegdheid hebben 
over de activiteiten die zij onderzoeken. Zij zullen geen procedures opleggen, gegevens voorbereiden 
noch engagementen aangaan in activiteiten die zij normaal moeten controleren. Audits die worden 
uitgevoerd, ontheffen op generlei wijze de lijnfunctionarissen van hun verantwoordelijkheden, noch 
in het domein van de taakuitvoering, noch in dat van de controle ervan. Zij komen dus niet in de plaats 
van de beheersverantwoordelijkheden van het lijnmanagement. Wel spreken audits zich uit over de 
efficiëntie en effectiviteit van het systeem van organisatiebeheersing en moeten zij leiden tot het 
identificeren van verbeterpunten en het formuleren van aanbevelingen. 
evalueren en aanbevelingen formuleren 
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 1e defensielijn 

  

2e defensielijn 

  

3e defensielijn  

 
Verantwoordelijkheids-
domein 

Dagelijks beheer van de operationele 
processen en risico's 

Toezicht op de eerste lijn (follow-up) Onafhankelijke zekerheidsverstrekking 

Taken  Beheert dagelijks zijn proces en haar 
activiteiten (PDCA) 

 Identificeert, beheert en evalueert de 
risico's en de beheersingsmaatregelen 
van zijn proces (PDCA) 

 Methodologisch ondersteunen van 
operationele verantwoordelijken bij de 
ontwikkeling van hun dagelijkse proces- 
en risicomanagement (adviseren) 

 Bewaken van de effectiviteit en kwaliteit 
van de operationele processen en 
beheersingsactiviteiten door middel van 
monitoring (monitoren) 

- houdt toezicht op de risicostatus, de 
beheersingsmaatregelen en de 
verbeteracties. 

- evalueert het bestaan, het ontwerp, 
en de werking van de individuele 
beheersingsmaatregelen. 

 Zwakke punten in het kwaliteitsproces 
en het risicomanagement rapporteren 
aan het management (rapport) 

 Onafhankelijke evaluatie 
- het organisatiebeheersingssysteem dat 

in de organisatie wordt in plaats gesteld 
(punctuele monitoring) 

- de operationele en ondersteunende 
processen van de organisatie om te 
bepalen of deze processen op een 
gecontroleerde wijze door de 
organisatie worden uitgevoerd. 

 Informeert de betrokken 
procesverantwoordelijken en het 
management over de resultaten van de 
uitgevoerde audits.  

 

Wie (niet-exhaustieve 
lijst) 

 Operationele eigenaars en beheerders 
 Proces-en risico-eigenaar.  Hij staat 

in voor het goede beheer van de 
processen die deel uitmaken van 
zijn werkterrein, met inbegrip van al 
de activiteiten, de doelstellingen en 
het risicobeheer door middel van 
een doeltreffende monitoring van 
de belangrijke indicatoren en 
beheersingsmaatregelen. 
Bijvoorbeeld het diensthoofd 
interventie. 

Supervisors van de eerste lijn 
 Organisatiebeheersingscoördinator. 

Hij staat in voor het bevorderen van de 
organisatiebeheersing, bijvoorbeeld 
door de praktische ontwikkeling van 
opleidingen en brochures. Hij stelt de 
methodologie van 
organisatiebeheersing op en verdeelt 
deze onder alle actoren. Hij helpt hen bij 
de implementatie van alle 
beheersingsactiviteiten in de 
organisatie. 

 Interne audit 
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 Proces-en risico-beheerder.  de 
dagelijkse beheerder van de 
processen en de belangrijkste risico's 
die hem door de proces-en risico-
eigenaar zijn toegewezen. 
Bijvoorbeeld een teamchef 
interventie… 

 
 

Hij realiseert het algemene 
organisatiebeheersingsprogramma. Hij 
zorgt voor de coherentie en de 
verbinding met het topmanagement van 
de organisatie. 

 Dienst inspectie 
 de naleving van wetten, 

voorschriften, orders, instructies,  
richtlijnen, normen en standaarden 
nagaan; 

 disfuncties identificeren en, indien 
nodig, de verantwoordelijken 
aanduiden; 

Aanbevelingen kunnen worden gedaan 
en opgevolgd. 

 Dienst integrale kwaliteitszorg 
 Klachtenbeheerder 
 Dienst interne controle (POL 48) 
 
 

Opmerking Het topmanagement blijft de eindverantwoordelijke voor zowel de eerste (dagelijks 
beheer) als de tweede (toezicht - opvolging) lijn. 

Om de doeltreffendheid te garanderen, 
dient de derde lijn onafhankelijk en 

objectief kunnen werken in het kader van 
haar opdrachten, ook al behoudt het 

topmanagement een functionele band met 
de auditors. 

 
 
Opmerking: bovenop deze drie lijnen, kan een vierde lijn eveneens worden toegevoegd: wetgever, externe audit, externe controle-instanties. 
 
 
 
 

 

*  * 

   * 
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4. Ontwikkeling en consolidatie van een organisatiebeheersingssysteem 
Alvorens het organisatiebeheersingssysteem te kunnen monitoren en consolideren, is het 
noodzakelijk om een implementatieproject te doorlopen. Het is belangrijk te beseffen dat een meer 
routinematige implementatie van een organisatiebeheersingssysteem (OBS) varieert afhankelijk 
van de kenmerken van de organisatie. In het algemeen geldt een periode van ongeveer 5 jaar voor 
de ontwikkeling van een effectief OBS. 

 

4.1. Project voor de implementatie van een organisatiebeheersingssysteem 
 

 
 

4.1.1 Projectcoördinatie 
 

 
De coördinatie van het project ter implementatie van een OBS wordt verzorgd door het 
organisatiebeheersingscomité, die voor de duur van het project wordt aangesteld door de 
top van de organisatie. Om een grotere kans op slagen te geven, zou elke organisatie die een 
organisatiebeheersingssysteem wil ontwikkelen, beter één of meerdere persoon(en)14 
aanwijzen die het door het organisatiebeheersingscomité opgestelde implementatietraject 
methodologisch ondersteunen (organisatiebeheersingscoördinatoren). In de projectfase 
zijn deze coördinatoren verantwoordelijk voor de naleving van het "OBS-projectcontract". 
 

 
 
 
 

 
14 Deze methodologische ondersteuning kan ook bestaan binnen een dienst of een cel integrale kwaliteitszorg, strategische 
ondersteuning of ook binnen een “vernieuwde” functie intern toezicht. 

Projectcoördinatie 
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Voorbeeld van een "OBS-projectcontract" 
Inhoud Beschrijving/produit 

Vertrekpunt van het OBS Maturiteitsmatrix 
Doelstelling en scope van het project 
(+ belangrijke succesfactoren) 

De beoogde OBS-situatie en meerwaarde 

De projectresultaten - Procesbeschrijving 
- Maturiteitsmatrix 
- Documentatie bibliotheek 
- Planning voor de implementatie en de 

evaluatie van de risico’s en de 
beheersingsactiviteiten 

- Testing 
- … 

Projectplanning Projectkalender (monitoring) 
Organisatie Rollen en verantwoordelijkheden van het 

organisatiebeheersingscomité, de 
coördinatoren, het topmanagement (validatie 
van de verschillende stappen volgens de 
methode GO- NO GO) 

Communicatie (en rekenschap) Communicatieplan 
Risico’s en opportuniteiten gelinkt 
aan het project en de beperkingen 
waarmee rekening dient gehouden te 
worden 

De gebeurtenissen identificeren die ertoe 
kunnen leiden dat het project mislukt, vertraagt, 
of er een impact op heeft (positief of negatief) 

 
De reikwijdte van de missie van het implementatieproject dient realistisch te zijn 
in verhouding tot de middelen die het topmanagement daarvoor heeft toegezegd.  
Je moet kunnen aanvaarden dat je niet alles onmiddellijk kan beheersen. We 
mogen niet vergeten dat dit een continu en dynamisch proces is. Om 
ontmoediging te voorkomen, is het beter om te beginnen met de prioritaire 
processen. 

 
De leden van het coördinatiecomité dienen zorgvuldig gekozen te worden om de nodige 
geloofwaardigheid te waarborgen. Het comité bestaat over het algemeen uit eigenaars van 
de processen van de organisatie (sturend, operationeel, ondersteuning; voorbeeld: het 
diensthoofd lokale recherche, het diensthoofd interventie, de HRM, …). Deze 
vertegenwoordigers kunnen zich laten vergezellen door de beheerders van de processen 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De grote diversiteit in de keuze aan leden maakt een 
complete aanpak van de organisatie mogelijk (top-down, bottom-up). 
De topmanager maakt integraal deel uit van dit comité als eindverantwoordelijke van het 
project.  
 
De specifieke samenstelling van het organisatiebeheersingscomité en de dynamiek die door 
het coördinatieproject wordt gecreëerd, zullen bijdragen tot het ontstaan van wat 
algemeen wordt aangeduid als de "risicocultuur" binnen de organisatie. Onder de 
methodologische begeleiding van de coördinatoren zullen de procesvertegenwoordigers 
zich bewust worden van de noodzaak om hun risico's te beheren en zullen zij deze nieuwe 
cultuur binnen hun proces/directie bevorderen bij elke stap van de implementatie van het 
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OBS. Dit risicobewustzijn zal worden versterkt door het communicatieplan dat specifiek 
door de OBS-coördinatoren wordt uitgewerkt. 
Een sterke risicocultuur is een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van 
het organisatiebeheersingsproces. De risicocultuur is immers een centraal element van de 
interne omgeving. Ze vertegenwoordigt een reeks gedeelde overtuigingen en gedragingen 
die kenmerkend zijn voor de manier waarop de organisatie risico's in al haar activiteiten 
aanpakt. Om deze risicocultuur binnen de organisatie uit te bouwen en in stand te houden, 
kunnen diverse initiatieven worden genomen, bijvoorbeeld: 

- Het verstrekken van handleidingen, praktische fiches, informatiesessies en 
opleidingen over organisatiebeheersing. Op deze manier kan een goed begrip van 
het referentiekader, de definities en de door de verschillende actoren gebruikte 
instrumenten worden bevorderd. Een cursus, waarbij de tools met ondersteuning in 
de eigen functie worden gebruikt, geniet de voorkeur. 

- De integratie van de rollen en verantwoordelijkheden, waarden en gedragsregels in 
het kader van organisatiebeheersing in het selectie- en evaluatieproces voor 
managers en medewerkers. 

 

4.1.2 Informatie en communicatie 
 
 

Tijdens de ontwikkeling van het OBS is het essentieel dat het topmanagement zijn interesse 
in organisatiebeheersing benadrukt. 
Een communicatiestrategie voor de implementatie van het organisatiebeheersingssysteem 
dient bij voorkeur te worden ontwikkeld door de organisatiebeheersingscoördinatoren in 
overleg met de dienst communicatie. 
De doelstellingen, de voordelen en verwezenlijkingen van de organisatiebeheersing dienen 
in formele (opdrachtbrief, jaarverslag, beleidsplannen) en informele (infonieuws, folders, 
vergadermomenten, enz.) informatie en communicatie te worden benadrukt. 
In een communicatieplan is het noodzakelijk om rekening te houden met de doelgroepen en 
timing (wie wanneer te informeren), de boodschap (wat) en de communicatievectoren 
(kanalen) te combineren. Mogelijke onderwerpen voor het communicatieplan zijn de 
doelstellingen en het opzet van het project, de aanvang van het project, de resultaten, de 
ondernomen acties en maatregelen, een periodieke "stand van zaken", evaluaties, 
conclusies, enz. 
 

4.1.3 De interne omgeving verbeteren 
 

 
De interne omgeving vormt de essentiële basis voor het uitvoeren van het 
organisatiebeheersingsproces in de organisatie, het geheel aan (basis)voorwaarden om de 
activiteiten te beheersen en de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Het is daarom 
interessant om,  alvorens te starten met de ontwikkeling van de OBS zelf, de toestand van de 
organisatie op dit vlak te evalueren en de interne omgeving op een efficiënte manier te 
verbeteren. Inderdaad, we beginnen niet van nul! 
Het organisatiebeheersingsproces wordt dus ontwikkeld vanuit een bestaande situatie. Dit is 
een continu dynamisch proces waarbij het in eerste instantie van belang is om de bestaande 

Informatie en communicatie 

De interne omgeving verbeteren 
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situatie in kaart te brengen en te bepalen hoe het organisatiebeheersingsproces eruit dient 
te zien. 

 
Om deze eerste stap uit te voeren, is het nuttig naar het dashboard of de hierna 
bijgevoegde maturiteitsmatrix te refereren of naar de in deze handleiding 
hernomen vragen.  
 

Voorbeeld van score: 100% van doelstellingen dienen bereikt te worden om het niveau te 
valideren. 

PROCESSEN Niveau 0:  
Onbestaand 

Niveau 1: 
Basic 

Niveau 2: 
Gestructureerde 

impuls 

Niveau 3:  
Gedefinieerd 

Niveau 4:  
Beheerst 

Niveau 5: 
Geoptimaliseerd 

Ethische waarden 
en integriteit 

100% 100% 50% 0% 0% 0% 

HR-beleid 
100% 100% 50% 0% 0% 0% 

Organisatiestructuur 
100% 100% 75% 0% 0% 0% 

Risicocultuur 
100% 75% 0% 0% 0% 0% 

 
 Zodra deze matrix is ingevuld, is het gemakkelijker om te zien wat er nog gedaan dient te 

worden om het maturiteitsniveau van de organisatie te verhogen. Het 
organisatiebeheersingscomité zal deze informatiebron dus kunnen gebruiken om 
actieplannen voor de organisatiebeheersing te implementeren en zo de basis van het OBS 
te versterken. 

4.1.4 Kwaliteitsbeheer – Risicobeheer – Monitoring 
Het is raadzaam om een stappenplan en identieke tools voor de gehele organisatie te 
gebruiken om kwaliteitsbeheer, risicobeheer en monitoring te realiseren. In de bijlage vindt 
u een risico- en monitoringregister dat gebaseerd is op andere hulpmiddelen zoals uitgelegd 
in hoofdstuk 2 en waarvoor er eveneens modellen zijn bijgevoegd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsbeheer 
Processen beheersen 
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Definiëren en formaliseren van de doelstellingen van de organisatie 
en de daaruit voortvloeiende processen. Deze doelstellingen dienen 
duidelijk, ondubbelzinnig en consistent te zijn. 

Het top management en de eigenaars en beheerders van de 
processen en risico’s. 
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 Een grafische weergave van de processen ontwikkelen, een visuele 
tabel van de geselecteerde processen mét de gewenste mate van 
detail. 

De eigenaars en beheerders van de processen en risico’s. 
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Een inventaris van de risico's maken voor elk van de processen en 
activiteiten waaruit ze zijn samengesteld om een antwoord te geven 
op de vraag "welke risico's kunnen van invloed zijn op de 
verwezenlijking van de doelstellingen en welke zijn de oorzaken en 
gevolgen ervan". 

De eigenaars en beheerders van de processen en risico’s. 
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De waarschijnlijkheid en de impact van een risico op het bereiken van 
de doelstellingen bepalen en de risico's die met voorrang moeten 
worden beheerst zichtbaar maken. 

De eigenaars en beheerders van de processen en risico’s. 

Risicobeheer 
Risico’s beheersen 
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s Afhankelijk van de vorige stap, het niveau van de risicobereidheid 

bepalen door rekening te houden met de effectiviteit van de reeds 
genomen controlemaatregelen. Er zijn 4 manieren om te reageren: 
aanvaarden, verminderen, delen, vermijden. 

Het top management en de eigenaars en beheerders van de 
processen en risico’s. 

Monitoring 
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De beheersingsmaatregelen identificeren die al bestaan en waarvan 
we ons soms niet bewust zijn. Het effect van deze 
beheersingsmaatregelen meten op de risico's die zij dekken. 
Evalueren of verdere beheersingsmaatregelen nodig zijn en, indien 
nodig, actieplannen voorzien. Deze stap dient betrekking te hebben 
op alle beheersingsmaatregelen, of het nu gaat om preventieve, 
detectieve of corrigerende maatregelen. 

 De eigenaars en beheerders van de processen en risico’s. 
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De permanente monitoring van het organisatie-
beheersingssysteem baseren op de evaluatie van het 
kwaliteitsbeheer (meting van de resultaten) en de evaluatie van het 
risicobeheer (evaluatie) door de invoering van meet- en 
monitoringinstrumenten.  

De eigenaars en beheerders van de processen en risico’s. 
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4.2. Integratie in de werking van de organisatie 
Zodra het project ter implementatie van een OBS voltooid is, moet het coördinatiecomité het 
beheer van het OBS overdragen aan de verschillende actoren (zie hoofdstuk 3), die dagelijks zullen 
optreden om het systeem te consolideren en bij te werken. 
Deze overgang van het project naar de routinematige uitvoering, zal des te natuurlijker zijn omdat 
al de medewerkers gedurende het gehele uitvoeringsproces op de hoogte zijn gebracht en 
betrokken zijn geweest bij de bottom-up benadering. De medewerkers worden er zich zo ook van 
bewust dat organisatiebeheersing een zaak van iedereen is. 
De verdedigingslinies zullen kunnen blijven rekenen op de organisatiebeheersingscoördinatoren 
voor de methodologie en het toezicht op het consolideren van het OBS. 

 
Organisatiebeheersing is een progressief en evoluerend proces dat continue verbetering mogelijk 
maakt. Er is geen behoefte aan een efficiënt en kostbare tool om organisatiebeheersing aan te 
vatten, maar aan een sterk beleid en een geschikte methodologie. Bovenal moet het systeem van 
organisatiebeheersing beheersbaar blijven. Het is onmogelijk om alle activiteiten te analyseren en 
te beheersen. Gezond verstand en een flinke dosis pragmatisme zijn nodig om de 
controledoelstellingen te bereiken. 
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Een punctuele monitoring van het 
organisatiebeheersingssysteem realiseren. Deze vindt vaak plaats 
wanneer de organisatie wordt geconfronteerd met een specifiek 
incident of verzoek en heeft tot doel om op het moment van de 
melding een beeld te hebben van de prestaties en zwakke punten 
van het kwaliteitsbeheer en het risicobeheer. 

 De eigenaars en beheerders van de processen en risico’s, interne 
audit. 
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Graad Beschrijving 

0 
Onbestaande 
De organisatie is zich niet bewust van de noodzaak om in het betreffende domein op te treden. Er 
wordt bijna geen actie ondernomen. Er zijn geen procedures of structuren aanwezig. 

1 

Basic 
De organisatie begrijpt dat er iets moet gebeuren in het betreffende domein. De aanpak is 
gebaseerd op een individuele, ongestructureerde basis. Poging om bepaalde processen en 
procedures te formaliseren. 

2 
Gestructureerde impuls 
Voor sommige domeinen beginnen we met een gestructureerde aanpak. De procedures zijn 
geformaliseerd. 

3 
Gedefinieerd 
De organisatie hanteert een gestructureerde en gestandaardiseerde aanpak van de verschillende 
elementen van het betreffende domein. 

4 
Beheerst 
De organisatie heeft voldoende beheersing van de elementen van het betreffende domein. De 
meetinstrumenten zijn voldoende. 

5 

Geoptimaliseerd 
Alle elementen van het betreffende domein worden geëvalueerd en geoptimaliseerd om het 
niveau van best practices te bereiken. De organisatie heeft een perfecte beheersing van de 
elementen van het betreffende domein. 

Bijlage 1 – maturiteitsmatrix van organisatiebeheersing 
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PROCES / DOMEIN Niveau 0:  
Onbestaande 

Niveau 1: 
Basic 

Niveau 2: 
Gestructureerde impuls 

Niveau 3:  
Gedefinieerd 

Niveau 4:  
Beheerst 

Niveau 5: 
Geoptimaliseerd 
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Er zijn geen waarden, normen en gedragsregels 
voor de organisatie geformuleerd. 

Er zijn waarden, normen en gedragsregels die 
geïnspireerd zijn op die van de geïntegreerde politie 
en aangepast zijn aan de specifieke kenmerken van 
de organisatie. Zij zijn beschikbaar voor consultatie. 

De formalisering van waarden, normen en 
gedragsregels vloeit voort uit een gestructureerde 
aanpak waarbij medewerkers worden betrokken om 
deze waarden, normen en gedragsregels te definiëren 
en aan te passen voor functies die geacht worden een 
specifiek risico te lopen. 

Een code van waarden, normen en gedragsregels 
voor de organisatie wordt regelmatig 
gecommuniceerd naar de medewerkers en is een 
integraal onderdeel van hun evaluatie. 
Deze code maakt deel uit van de documenten die aan 
nieuwkomers worden toegelicht en besproken. 
Bij de rekrutering gaat de organisatie de naleving van 
de waarden na, door bijvoorbeeld dilemmatrainingen 
voor te stellen. 

Het personeel wordt formeel verplicht om de 
waarden, normen en gedragsregels na te leven. Goed 
gedrag wordt gepromoot. 
In de strategie van de organisatie wordt een expliciet 
verband gelegd tussen waarden, normen, 
gedragsregels en strategische, operationele en 
individuele doelstellingen. 
De gedragscode wordt periodiek geëvalueerd en 
aangepast. 

Iedereen in de organisatie houdt zich aan de 
waarden, normen en gedragsregels en verdedigt deze 
op een coherente en ongedifferentieerde manier. 
Strategische beslissingen op alle niveaus van de 
organisatie worden besproken en beargumenteerd, 
met een focus op de waarden, normen en 
gedragsregels van de organisatie. 
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 Dit begrip is onbekend. Het is gezegde "Doe wat 
ik zeg maar niet wat ik doe! » dat heerst 

Het topmanagement maakt andere leidinggevenden 
bewust van het belang van de voorbeeldfunctie. 

Het management stemt zijn woorden en daden af 
over waarden, normen en gedragsregels om 
consistent te zijn. 

Het management is van mening dat de 
voorbeeldfunctie essentieel is. Om dit te 
benadrukken, gaat hij regelmatig op het terrein en 
verwoordt de houding die hij van zijn medewerkers 
verwacht. 

Het management inspireert medewerkers om zich te 
gedragen in overeenstemming met de waarden, 
normen en gedragsregels van de organisatie, 
waardoor de geloofwaardigheid en legitimiteit van de 
politie in de ogen van de overheid en de burgers 
wordt gewaarborgd. 
De bescherming voor klokkenluiders is georganiseerd. 

Alle medewerkers zijn in staat om de 
voorbeeldfunctie van hun leidinggevende te 
beoordelen, van het eerste managementniveau tot 
het topmanagement. 
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Er is geen besef van de noodzaak om een  beheer 
van klachten en disciplinaire overtredingen te 
ontwikkelen. 

Klachten en disciplinaire overtredingen worden 
willekeurig behandeld. 

Er worden geformaliseerde procedures (schriftelijk en 
gevalideerd) toegepast voor het beheer van klachten 
en disciplinaire overtredingen. 

Klachten en disciplinaire overtredingen worden 
consequent behandeld. 
Een specifieke mededeling over de resultaten van de 
behandeling van klachten en tuchtrechtelijke 
inbreuken aan de volledige organisatie wordt 
georganiseerd in overeenstemming met de GDPR. 

De behandeling van klachten en disciplinaire 
overtredingen laat toe om lessen te trekken om de 
werking van de organisatie te verbeteren en dergelijk 
afwijkend gedrag te voorkomen. 

Regelmatig wordt een specifieke evaluatie van het 
beleid op het vlak van de behandeling van klachten 
en disciplinaire overtredingen gerealiseerd. 
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Er is geen HR-strategie of doelstelling. 
Er zijn medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
het personeelsbeleid in de organisatie. 

Er bestaan geformaliseerde procedures (schriftelijk en 
gevalideerd) voor de verschillende HR-domeinen. 

Er wordt een HR-beleid geïmplementeerd dat de 
verschillende HR-processen omvat waarvoor 
doelstellingen zijn vastgelegd. 

De verschillende HR-processen maken deel uit van 
een geïntegreerd beleid dat wordt aangepast aan de 
resultaten van de indicatoren, rekening houdend met 
de geïdentificeerde risico's. 

De HR-strategie is nauw verbonden met de strategie 
van de organisatie en ondersteunt alle andere 
processen van de organisatie.... 
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een kader dat niet erg flexibel is (TO en 
beschikbare middelen). 
Functies worden willekeurig toegewezen zonder 
vooraf gedefinieerde regels . 
Er wordt geen onthaal georganiseerd voor de 
komst van een nieuwe medewerker. 

De rekrutering gebeurt op basis van een 
behoefteanalyse. 
Er is een selectieprocedure voor sleutelfuncties. 
De opvang van een nieuwe medewerker is sterk 
afhankelijk van de dienst waar hij of zij onthaald 
wordt. 

De behoefte aan personeelsmiddelen wordt bepaald 
op basis van de uit te voeren opdrachten. 
Er is een selectieprocedure voor alle functies. 
Er bestaat een procedure voor het onthalen van 
nieuwe medewerkers in de organisatie. 

Er bestaan functieprofielen voor sleutelfuncties en 
deze komen overeen met de taken die nodig zijn om 
de opdrachten uit te voeren. Ze worden gepubliceerd. 
Tijdens het selectieproces worden de vaardigheden 
en kennis die nodig zijn voor de te vervullen functie 
en de motivatie van de kandidaat getest, evenals de 
waarden. 
Een mentor wordt aangesteld om nieuwe 
medewerkers te begeleiden. 
Er wordt een stage georganiseerd in de dienst van de 
nieuwe medewerker en de waarden worden 
besproken rond de gedragscode. 

Functieprofielen bestaan voor alle functies in de 
organisatie. Ze worden gepubliceerd.  
Meetinstrumenten worden gebruikt om de 
toegevoegde waarde van de aangeworven functies te 
beoordelen in functie van de te bereiken resultaten. 
Het selectieproces wordt geëvalueerd aan de hand 
van indicatoren waarvan de resultaten het mogelijk 
maken de nodige aanpassingen aan de gestelde 
doelen te doen. 

Functieprofielen worden herzien en afgestemd op 
veranderingen in de strategie en doelstellingen van 
de organisatie. 
Het selectieproces wordt aangepast aan de HR-
strategie en de doelstellingen van de organisatie. 
Het proces voor het onthalen van nieuwe 
medewerkers wordt herzien op basis van de feedback 
van nieuwe medewerkers  en van de mentoren. 
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PROCES / DOMEIN Niveau 0:  
Onbestaande 

Niveau 1: 
Basic 

Niveau 2: 
Gestructureerde impuls 

Niveau 3:  
Gedefinieerd 

Niveau 4:  
Beheerst 

Niveau 5: 
Geoptimaliseerd 

In
te

rn
e 

om
ge

vi
ng

 

H
R 

Be
le

id
 Ev

al
ua

tie
 

Er worden geen evaluaties van de medewerkers 
gedaan. Er bestaan evaluaties. 

De evaluaties worden uitgevoerd volgens een 
procedure en een planning die in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen zijn vastgesteld. 

De overeenstemming van de competenties van het 
personeelslid met het competentieprofiel, zijn 
houding ten opzichte van waarden en de 
verwezenlijking van doelstellingen (individueel en 
operationeel) worden  tijdens een evaluatiegesprek 
tussen het personeelslid en zijn of haar evaluator 
besproken. 

De evaluatie van het professionele functioneren is 
onder meer gebaseerd op functioneringsgesprekken. 

Personeelsevaluatie is een krachtig instrument voor 
management en persoonlijke ontwikkeling dat 
integraal deel uitmaakt van het strategisch beheer 
van de human resources van de organisatie. 
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Competenties worden niet geïdentificeerd. 
De functies worden toegewezen zonder rekening 
te houden met de specifieke competenties van 

de personeelsleden. Geen enkele opleiding wordt 
door het management aangemoedigd. 

De vereiste competenties zijn bekend voor de 
sleutelfuncties van de organisatie.  
Opleidingen worden gevolgd op verzoek van het 
personeelslid of op verzoek van de leiding. 

Er wordt een cartografie van de vereiste 
competenties ontwikkeld en gepubliceerd.  
De organisatie geeft toestemming voor de door de 
personeelsleden gevraagde opleidingen door de link 
met hun opdrachten na te gaan. 

Een competentieontwikkelingsplan wordt uitgewerkt 
en gerealiseerd op basis van de doelstellingen en de 
cartografie van beschikbare competenties in de 
organisatie. 

De toekomstige behoeften aan competenties worden 
op voorhand geïdentificeerd op basis van de 
strategische oriëntaties. 
Voor alle functies zijn regelmatig geëvalueerde en 
aangepaste standaard opleidingsprogramma's 
beschikbaar. 

Een compleet zicht op de competenties die de 
organisatie nodig heeft om haar doelstellingen te 
bereiken, is gekoppeld aan de organisatiestrategie. 
Een vergelijking wordt gemaakt met de bestaande 
situatie. Er worden actieplannen uitgevoerd om het 
vereiste niveau te bereiken.  
Carrièreplanning en 
competentieontwikkelingsplannen worden op maat 
gemaakt voor elke medewerker, en dit in functie van 
een coherente dienstverlening van de organisatie. 
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Er is geen duidelijk omschreven 
organisatiestructuur of organigram.  
Rollen, verantwoordelijkheden en 

verantwoordingsmechanismen zijn niet 
identificeerbaar. 

Er zijn geen bevoegdheidsdelegaties. 

De organisatiestructuur is opgebouwd op basis van de 
uit te voeren opdrachten en niet in functie van de 
medewerkers. Het wordt vertaald in een 
basisorganigram. 
Polyvalentie helpt om afwezigheden te compenseren. 

Bij het organigram is voor iedere entiteit  een 
beschrijving van de activiteiten gevoegd. 
Een back-up systeem in geval van afwezigheid wordt 
formeel georganiseerd en geïmplementeerd. 

Mechanismen voor coördinatie en communicatie 
tussen de verschillende entiteiten worden 
geformaliseerd in de organisatiestructuur en 
geïmplementeerd.  
De organisatiestructuur is gekend bij de 
medewerkers. 
Rollen, verantwoordelijkheden en 
verantwoordingsmechanismen worden bepaald en 
geïmplementeerd voor de sleutelfuncties.  
Zij die de beslissingen nemen zijn effectief degenen 
die de verantwoordelijkheden dragen. 

De organisatiestructuur is gericht op het bereiken van 
de doelstellingen.  
De organisatie is voorstander van een lichte structuur 
die feedback en rapportage en de verspreiding van 
richtlijnen vergemakkelijkt. 
Alle rollen, verantwoordelijkheden en 
verantwoordingsmechanismen worden 
geformaliseerd, gecommuniceerd en 
geïmplementeerd.  
Alle leden van de organisatie respecteren delegaties 
van bevoegdheden en competenties. 

De structuur, met inbegrip van de rollen, 
verantwoordelijkheden en 
verantwoordingsmechanismen, wordt periodiek  
geëvalueerd.  
De structuur is flexibel en laat toe zich gemakkelijk 
aan te passen aan gebeurtenissen of heroriëntaties in 
de strategie van de organisatie. 
Alle rollen, verantwoordelijkheden en 
verantwoordingsmechanismen worden regelmatig 
geëvalueerd om te zorgen voor afstemming op 
verschuivingen in de organisatiestrategie. 
De geschiktheid van de bevoegdheidsdelegaties 
wordt regelmatig geëvalueerd. 
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Risicocultuur is een begrip dat niet leeft in de 
organisatie; zelfs praten over risico's wordt 
vermeden. 
Het nut van organisatiebeheersing wordt 
onvoldoende onderkend. 

Het management is zich bewust van het belang van 
organisatiebeheersing. Leidinggevenden durven te 
praten over risico's, moedigen de discussie over 
risico's aan en bevorderen een 
risicomanagementcultuur. 

Risicomanagement is gebaseerd op intuïtie. De 
organisatie heeft een reactief beleid bij problemen of 
het optreden van een gebeurtenis. 

Een kader voor risicobereidheid wordt bepaald door 
het topmanagement om het nemen van evenwichtige 
risico's te faciliteren en zo waarde te creëren in de 
organisatie. 

Iedereen integreert de risicocultuur in zijn dagelijks 
beheer, rekening houdend met het door het 
topmanagement gecommuniceerde 
risicobereidheidskader. 

Het beleid en de strategie van de organisatie houden 
rekening met de risicocultuur en het 
risicomanagement. Het management meet de mate 
waarin de risicocultuur in de organisatie is ingebed en 
de mate waarin medewerkers zich daaraan houden. 
Het voorziet in aanpassingsmaatregelen. 
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Er is geen definitie van visie, doelstellingen of zelfs 
maar missie. De activiteiten worden in hun 
continuïteit beheerd. 

Sommigen beginnen op eigen initiatief een aantal van 
de processen, procedures of activiteiten te 
beschrijven waar zij eigenaar van zijn. 

Er is zowel een visie op de organisatie als   
doelstellingen. De prioriteiten worden in de eerste 
plaats bepaald naar aanleiding van de 
gebeurtenissen. Bepaalde processen, procedures en 
activiteiten worden beschreven en gerealiseerd door 
de proceseigenaren. 

De strategische doelstellingen worden vertaald in 
operationele doelstellingen en weerspiegelen de 
keuzes van het management op het gebied van 
prioriteiten. Ze worden gecommuniceerd aan alle 
belanghebbenden. De operationele doelstellingen zijn 
SMART en bij de vaststelling van de actieplannen 
wordt rekening gehouden met de middelen en het 
budget die daarvoor moeten worden uitgetrokken. 

Meetindicatoren worden gekoppeld aan de 
doelstellingen en de resultaten van de actieplannen 
worden dus gemeten. De resultaten van de 
voorgaande jaren worden gebruikt als basis voor de 
vaststelling van de toekomstige doelstellingen. Ieder 
personeelslid voelt zich persoonlijk betrokken bij de 
nagestreefde doelstellingen. 
Processen worden periodiek geëvalueerd en indien 
nodig aangepast. 

Een PDCA-proces laat toe om de doelstellingen te 
evalueren en aan te passen. Relevante prestatie-
indicatoren in verband met de doelstellingen maken 
een regelmatige evaluatie van de verwezenlijking 
ervan mogelijk, zowel wat betreft het 
kwaliteitsbeheer als het risicobeheer. 
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Het concept van risico-identificatie is onbekend. 
Het begrip risicograad (impact x waarschijnlijkheid) 
bestaat niet. 
Er is geen strategie om op risico's te reageren 

Het identificeren van risico's gebeurt op een 
informele, intuïtieve en reactieve manier wanneer 
men geconfronteerd wordt met een probleem of 
incident. 
Formele risicoanalyses bestaan alleen in die 
domeinen waar een rechtsgrond dat vereist.  
De leiding formuleert een reactief en intuïtief 
antwoord. 

De leidinggevenden moedigen de proceseigenaren 
aan om de risico-identificatie van hun belangrijkste 
processen te formaliseren. 
Risicoanalyses worden niet geobjectiveerd met 
behulp van vooraf gedefinieerde waardeschalen. 
Risico's worden niet gewogen of geprioriteerd. 
De leiding reageert op basis van eerdere ervaringen 
en moedigt aan om na te denken over het anticiperen 
op risico's. 

Risico-identificatie wordt uitgevoerd voor alle 
processen en projecten waarvoor dit noodzakelijk 
wordt geacht. 
Risico's worden door de procesbeheerders 
ontwikkeld voor de geïdentificeerde risico's, rekening 
houdend met het door het topmanagement 
gedefinieerde risicobereidheidskader. 

De identificatie van risico's is een automatische reflex 
geworden en is geïntegreerd in het functioneren en 
de oriëntaties van de organisatie. De reacties op 
risico's houden ten minste rekening met alle volgende 
factoren: impact en waarschijnlijkheid, huidig 
controleniveau, risicobereidheid, kosten en baten van 
de reactie, ... 
Er bestaat een formele methodologie voor de 
risicoanalyses en deze wordt uitgevoerd. 

Risico-identificatie wordt periodiek of, in geval van 
een probleem of incident, onmiddellijk herzien. Het 
houdt rekening met de strategische heroriëntatie van 
de organisatie. 
De risicoanalyses worden uitgevoerd volgens de 
formele methodologie, die regelmatig wordt verfijnd 
op basis van steekproeven. 
De strategische aanpak van de risicoreactie wordt 
regelmatig herzien. 
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Enkele beheersingmaatregelen bestaan en worden 
soms onbewust en intuïtief uitgevoerd. 

Enkele beheersingsmaatregelen worden 
geïmplementeerd in domeinen waarvoor een 
rechtsgrond bestaat. 

Naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen worden 
beheersingsmaatregelen opgezet. 

De beheersingsmaatregelen van de geïdentificeerde 
risico's worden uitgevoerd door de procesbeheerders 
en komen overeen met de risk appetite van het 
topmanagement op dit gebied. 

De door de procesbeheerders uitgevoerde 
beheersingsmaatregelen houden rekening met de 
effectiviteit en efficiëntie van het proces. 
Er zijn preventieve, detectieve en corrigerende 
beheersingsmaatregelen. 
De beheersingsmaatregelen en de naleving ervan 
worden periodiek geëvalueerd. 

De beheersingsmaatregelen zijn gedocumenteerd in 
een toelichtend document. Ze worden regelmatig 
herzien in het licht van gebeurtenissen of strategische 
heroriëntaties van de organisatie. 
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Bij gebrek aan een communicatiestructuur stroomt 
de informatie slecht of helemaal niet. Medewerkers 
ontvangen vaak willekeurig informatie. 

De medewerkers zoeken zelf de informatie die nodig 
is om hun taken uit te voeren. 

Er wordt een uitgebreid intern en extern 
communicatieplan opgesteld waarin duidelijk wordt 
aangegeven welke communicatiekanalen en welke 
informatie wie en binnen welk tijdsbestek moet 
bereiken. 
Binnen de processen wordt regelmatig gerapporteerd 
over de resultaten. 
Medewerkers kunnen aan het management 
verbeterpunten voor de organisatie voorstellen. 

De informatie wordt afgestemd op de behoeften van 
de werknemers en de leiding, zodat zij hun taken en 
verplichtingen efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. 
De informatie wordt verwerkt in overeenstemming 
met de wettelijke eisen voor veiligheid en 
privacybescherming. 

Om effectief te zijn, moet de communicatie opwaarts, 
transversaal en neerwaarts door de hele organisatie, 
in alle componenten van organisatiebeheersing en 
door de hele structuur stromen. 

Relevante informatie wordt geïdentificeerd, 
verzameld, correct geformuleerd en op het juiste 
moment onder de juiste personen verspreid om hen 
in staat te stellen hun taken en verplichtingen 
effectief en efficiënt uit te voeren. Het algemene 
communicatieplan wordt voortdurend geëvalueerd 
en aangepast. 
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Er is geen toezicht op het proces- en 
risicomanagement. 

Alleen de regels van de financiële controle en de 
naleving van de wetten worden nagegaan. 

Binnen de organisatie bestaan bepaalde 
monitoringactiviteiten. Er wordt een systeem 
ontwikkeld voor het registreren van afwijkingen, 
incidenten en klachten. 
Gedetecteerde lacunes worden geregistreerd en 
gecommuniceerd naar het management van de 
organisatie. 

De evaluatie van de interne omgeving wordt 
uitgevoerd met behulp van specifieke instrumenten 
en leidt tot de uitvoering van verbeteringsplannen. 

Alle onderdelen van het 
organisatiebeheersingssysteem worden planmatig 
beoordeeld en resulteren in continue 
verbeteringsplannen die worden opgevolgd. 

De organisatie heeft een globale strategie van 
permanente opvolging en er worden audits 
uitgevoerd op basis van een auditplan. 

Bronnen : Pierre Leclercq (ICHEC- ICIB), federale overheidsdiensten ,CAAF auditcomité van de Federale administratie, Vlaamse Overheid, Jean-Marie Mottoul, COSO ERM 
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Naam proces Resultaat schildpaddiagram
Doelstelling van het proces Resultaat schildpaddiagram
Eigenaar van het proces Resultaat schildpaddiagram
Procedure van het proces Resultaat schildpaddiagram

Activitieten Risico Waarschijnlijkhkeid Impact Graad (=IxW) Risico-appetijt Controleactiviteiten te voorzien - te verbeteren
Resultaat schildpaddiagram Resultaat brainstorming/SWOT Zie risicomatrix Zie risicomatrix Zie risicomatrix Beslissing van het management Te bepalen

Bijlage 2 – risico- en monitoringregister 
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* burgers, publieke diensten, bestuursorganen, medewerkers, leveranciers, partners … 

Proces: 

Activiteiten – taken: 

Opeenvolgende etappes noodzakelijk voor één 
of meerdere resultaten (outputs). Deze 
opeenvolging van etappes zijn het geheel aan 
activiteiten en taken. 

Uitvoerders 

Wie voert de activiteiten uit? 

Inputs 

Concrete elementen die 
getransformeerd worden, 

verwerkt en verbruikt 
(grondstoffen) 

Outputs 

Wat geproduceerd werd 
(‘deliverables’, producten, 

resultaten) 

Startgebeurtenis 

Welke  gebeurtenis 
doet het proces 

starten? 

Procedures 

Beantwoordt het “hoe”. Op 
welke manier worden de 

activiteiten en taken 
uitgevoerd? 

Doelstellingen 

Wat willen de 
belanghebbenden van het 

proces? 

Middelen 

Waarmee worden de 
activiteiten uitgevoerd? 

Belanghebbenden 

Wie is betrokken bij 
het proces? * 

Locatie 

Waar worden de 
activiteiten 
uitgevoerd? 

Eindgebeurtenis 

Wat is het ogenblik 
waarop een proces 

ten einde is? 

Bijlage 3 – schildpaddiagram 
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Locatie 

-  
 

Proces: 

Activiteiten – taken: 

-  

Inputs 

-  

Outputs 

-  

Startgebeurtenis 

 

Procedures 

-  
 

Doelstellingen 

-  
 

Uitvoerders 

-  

Middelen 

-  
 

Belanghebbenden 

-  

Eindgebeurtenis 
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Bron : handleiding risk management@police – federale politie (bestuurszaken – Vlaanderen) 

Deze methode kan men gebruiken bij het evalueren van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van 
een project, proces of organisatie ten behoeve van de strategische planning.  

Hierbij gaat het om de doelstellingen van de organisatie of projecten en de identificatie van de interne 
en externe factoren die gunstig en/of ongunstig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen. 

 Een SWOT-analyse geeft een waardeoordeel aan zowel de conclusies aangaande de interne omgeving 
als de conclusies aangaande de externe omgeving. 

Interne analyse  Externe analyse 
Sterke punten Opportuniteiten 

FO1  O1  
FO2  O2  
FO3  O3  
FO4  O4  
FO5  O5  

Zwakke punten Bedreigingen 
FA1  M1  
FA2  M2  
FA3  M3  
FA4  M4  
FA5  M5  

 

Vaak beperkt men zich tot het opsommen van de sterkten, zwakten, bedreigingen en opportuniteiten. 
Dit is echter nog geen analyse maar slechts een verzameling van gegevens. De analyse komt tot stand 
door de sterkten en de zwakten samen te brengen met de kansen en de bedreigingen in een 
confrontatiematrix.  

Een opportuniteit kan geneutraliseerd worden door een bedreiging of een bedreiging kan nog eens 
versterkt worden door een zwakte van de organisatie. Door gebruik te maken van een 
confrontatiematrix is het zeker dat de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht worden omdat 
elke sterkte en zwakte in verband wordt gebracht met elke kans en bedreiging. 

 FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 
O1           
O2           
O3           
O4           
O5           
M1           
M2           
M3           
M4           
M5           

 Bijlage 4 – SWOT analyse 
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Door de vier elementen met elkaar in verband te brengen, ontstaan er zoals hierboven aangegeven 4 
kwadranten.  

 Opportuniteiten versus sterkten: indien er kansen zijn in de domeinen waar de organisatie 
sterk staat, dan is dit positief.  

 Opportuniteiten versus zwakten: indien er kansen zijn in domeinen waar de organisatie zwak 
staat dan moet de organisatie een inspanning leveren om er voor te zorgen dat de zwakte 
wordt opgeheven zodat men de kans kan verzilveren.  

 Bedreigingen versus sterkten: indien er zich een bedreiging voordoet waar de organisatie sterk 
staat dan kan de bedreiging wellicht geneutraliseerd of uiterst beperkt worden.  

 Bedreiging versus zwakten: indien er zich een bedreiging voor- doet waar de organisatie 
zwakten vertoont, dan is de noodzaak om te reageren groot. In dit kwadrant worden dan ook 
de prioritaire risico’s geïdentificeerd. Met andere woorden die risico’s waarop maximaal moet 
gewerkt worden. 

Bij deze analyse wordt voor de vier elementen een rangschikking opgemaakt. Meestal worden de vijf 
belangrijkste sterkten, zwakten, opportuniteiten en bedreigingen overgezet in de confrontatiematrix 
die vervolgens een score krijgen van 0 tot 5 krijgen. De score'0' kan bijvoorbeeld betekenen dat het 
item geen invloed heeft op het bereiken van de doelstellingen; de score'5' kan een enorme impact 
betekenen. 

Op deze manier krijgt men een inzicht in de belangrijkste sterkten en zwakten en de meest relevante 
kansen en bedreigingen en meteen dus ook van belangrijke risico’s. In functie van het kwadrant waar 
een item zich bevindt en de score die er aan gegeven wordt, zullen er andere maatregelen nodig zijn.  

Voor het invullen van de confrontatiematrix moet men wel rekening houden met 4 elementen: 

❙ De voortgang moet meetbaar zijn. 
❙ De doelstellingen mogen elkaar niet tegenspreken en op elkaar afgestemd zijn. 
❙ Prioriteer je doelstellingen: wanneer wil je wat bereiken?.  
❙ Zorg dat je doelstellingen haalbaar zijn. 
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  WAARSCHIJNLIJKHEID     IMPACT 

Score     Score Beschrijving : operationele tijd (vertraging) 
Beschrijving : Werklast 

[tijd X #personen] Beschrijving : financiële kost 
1 Zeer uitzonderlijk (iedere 10 jaar)   1 Verwaarloosbaar (enkele dagen) < 1 WD < 1 000 € 
2 Onwaarschijnlijk (iedere 5 tot 10 jaar)   2 Gering (< 2 weken) < 10 WD tussen 1 000 et 10 000 € 
3 Mogelijk (iedere 2 tot 5 jaar)   3 Matig (tussen 2 weken en 2 maanden) < 25 WD tussen 10 000 et 50 000 € 
4 Waarschijnlijk (meerdere keren per jaar)   4 Ernstig > 2 maanden < 50 WD tussen 50 000 et  100 000 € 
5 Bijna zeker (meerdere keren per maand)   5 Catastrofaal > 6 maanden < 100 WD > 100 000 € 

        De finale score van de impact wordt berekend door middel van het gemiddelde van de verschillende criteria. 
 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 
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Bijlage 5 – risicomatrix 
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  WAARSCHIJNLIJKHEID     IMPACT 

Score     Score    
        
        
        
        
        

        De finale score van de impact wordt berekend door middel van het gemiddelde van de verschillende criteria. 
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