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1. Inleiding

In vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk staat compliance in

Nederland nog in de kinderschoenen. In met name de Verenigde Staten dook het begrip compliance –

hetgeen letterlijk nakoming of inschikkelijkheid betekent - al in het begin van de vorige eeuw op, in het

kader van ‘insider trading’ en ‘money laundring’. Als reactie op de Beurskrach van 1929 in New York

vaardigde de Amerikaanse overheid een tweetal wetten uit die betrekking hadden op de effectenhan-

del en met name het gebruik van voorwetenschap: de Securities Act en de Securities Exchange Act.

Ook werd in deze periode de Securities and Exchange Commission (SEC) opgericht. In haar rol van toe-

zichthouder moet de SEC enerzijds de belangen van beleggers beschermen tegen malafide praktijken

op de effectenmarkten en er anderzijds voor zorgen dat deze markten op een goede wijze functione-

ren. Daarnaast moet de SEC, in haar rol van regelgever, zorgen voor regels waaraan alle ondernemin-

gen die in de VS effecten aanbieden, moeten voldoen.

Van recentere datum is het in werking treden van de Sarbanes-Oxley Act (SOx) in de VS. De SOx wet-

geving, die het gevolg is van falende in- en externe controles van bedrijven, tracht deugdelijk onderne-

mingsbestuur af te dwingen en nieuwe (boekhoud-)schandalen zoals bij Worldcom, Enron, Parmalat en

Ahold te voorkomen. Vanaf januari 2006 is deze wet ook van toepassing op niet-Amerikaanse bedrijven

met een beursnotering in de Verenigde Staten.

In de jaren negentig van de vorige eeuw maakt de financiële sector in Nederland kennis met complian-

ce. Voor deze sector betekende dit de invoering en naleving van regels die bedrijven en instellingen krij-

gen opgelegd van zowel de overheid als de financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank en de

Autoriteit Financiële Markten. De Minister van Financiën nam in 1997 en in 2001 het initiatief met het

opstellen van de ‘Nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding’, kortweg de Integriteitnota,

die tot de invoering van een breed pakket maatregelen heeft geleid. Nieuwe wet- en regelgeving op het

terrein van het gebruik van voorwetenschap, het bestrijden van normafwijkend gedrag, fraude, witwas-

sen en terrorismefinanciering vereisen een goed intern toezicht en zijn de oorzaak van het ontstaan van

de compliance functie binnen organisaties in de financiële sector. Na de aanslagen op 11 september

2001 in de VS heeft de overheid het integriteittoezicht verder geïntensiveerd. 

In navolging van de invoering van SOx is in Nederland sinds 1 januari 2004 de Nederlandse Corporate

Governance Code (Code-Tabaksblat) van kracht. Deze code voorziet in regels voor beursgenoteerde

bedrijven ter bevordering van het integer en transparant handelen door het bestuur en het toezicht hier-

op. Een groot deel van de financiële sector is reeds compliant met de Code-Tabaksblat. Een uitzonde-

ring vormt echter de pensioensector. Alle pensioenbedrijven moeten uiterlijk in 2009 voldoen aan de

code voor goed bestuur die door de sector zelf is opgesteld.



Omdat compliance een steeds prominentere rol vervult binnen een organisatie, hebben wij de brochure

Compliance: van ‘plicht’ tot ‘kans’ samengesteld. 

In deze brochure schetsen wij u onze visie op compliance en geven wij een antwoord op de vragen: 

• Wat is compliance?

• Hoe kan compliance worden bereikt? 

• Hoe blijf je als organisatie compliant?

• Welke kansen biedt compliance voor de organisatie?
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2. Wat is compliance?

Het doel van compliance is het reduceren van risico’s en het vermijden van materiële en immateriële 

schade die kan voortvloeien uit het niet nakomen van regels en voorschriften die, veelal, maar niet uit-

sluitend, hun basis vinden in wet- en regelgeving. Belangrijk hierbij is dat de organisatie, beginnend bij het

management, de juiste attitude ten opzichte van compliance aanneemt en doorgeeft. Van boven naar

beneden maar ook horizontaal, teneinde de continuïteit van compliance binnen de snel verande-

rende omgeving zeker te stellen.

Compliance betreft in essentie alle aspecten van het opvolgen van regels en voorschriften. Met ‘alle

aspecten’ wordt bedoeld het uitdragen van de relevante voorschriften, het bewaken van de naleving ervan

en het afleggen van verantwoording over de mate waarin de organisatie compliant is.

Uit bovenstaande figuur blijkt dat compliance een voorschrijvende, een toetsende en een rapporterende

kant kent.

Voorbeelden van de toenemende aandacht voor compliance zijn:

• Toezichthouders stellen steeds zwaardere eisen aan de volledigheid, juistheid en actualiteit van het 

klantenbestand van banken;

• Rechtszaken en maatschappelijke onrust leiden tot uitgebreidere maatregelen ter voorkoming van 

misbruik van voorkennis;

• Toenemende aandacht voor de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en het tegengaan van mis-

bruik van persoonsgegevens (n.a.v. de Wet Bescherming Persoonsgegevens);

• ‘Need to know’ en ‘chinese walls’ als principes voor de bedrijfsinrichting.
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Deze voorbeelden illustreren dat de organisatie continu voor de opgave staat niet alleen compliant te

worden, maar ook om compliant te blijven (borging).

Extern toezicht

Naast de inrichting van intern toezicht op compliance zijn er diverse externe instellingen die toezicht 

uitoefenen op een organisatie. Extern toezicht wordt uitgeoefend vanuit een tweetal belangrijke invals-

hoeken:

• Wet- en regelgeving

Richtlijnen en procedures van de toezichthouders op de financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld 

De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en Euronext. Voorbeelden van belangrijke

wetten waarmee extern toezicht wordt uitgeoefend zijn:

o Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT);

o Wet Financiële Dienstverlening (WFD);

o Wet op het Financieel Toezicht (WFT);

o Sarbanes-Oxley wet (SOx).

• Zelfregulering

Modelregelingen en gedragscodes van de representatieve organisaties binnen de financiële sector,

zoals de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Bekende voor-

beelden zijn:

o Model-complianceregeling Mededinging voor Verzekeraars;

o Dutch Securities Institute Gedragscode;

o Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Compliance risico

Worden binnen een organisatie de compliance regelingen niet naar behoren nageleefd, dan kan dit nade-

lige gevolgen hebben voor de organisatie en haar medewerkers. Dit wordt het compliance risico

genoemd. Als voorbeelden van compliance risico kunnen worden genoemd:

• Boetes, dwangsommen of aanwijzingen van toezichthouders;

• Schades voor klanten resulterend in schadeclaims;

• Reputatieverlies;

• Belangenverstrengelingen;

• Misbruik van een organisatie door klanten;

• Schade aan de integriteit van systemen en primaire processen.
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Om mogelijke nadelige gevolgen te voorkomen zal het eerst onderkend en gesignaleerd moeten wor-

den. Vervolgens is het noodzakelijk dat het compliance risico wordt beheerst. Hiervoor zal de organisa-

tie een (intern) controle systeem op moeten zetten. Het onderkennen, signaleren en beheersen van het

compliance risico kan dan ook worden gezien als een onderdeel van het Risk Management van een

organisatie.

Keten van dienstverlening

Hoewel compliance zich in eerste instantie richt op de organisatie zelf en de interne bedrijfsvoering,

stopt het niet bij de ondernemingsgrens. Als onderdeel van de keten van dienstverlening krijgen ook

leveranciers, klanten en afnemers te maken met compliance. Hierbij snijdt het mes vaak aan twee kan-

ten: risicobeperking en verbetering van de dienstverlening gaan vaak hand in hand. 

Voorbeelden

• De belastingdienst die zich buigt over de vraag hoe burgers ertoe te bewegen zijn zich aan de re-

gels te houden (straffen of belonen?);

• Risicobeoordeling door banken van hun klanten, vanwege steeds strengere eisen aan de zorgplicht.  

De verbeterde kennis van de klant biedt de mogelijkheid om beter en gerichter aanbiedingen te 

doen.
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3. Compliant worden

In het algemeen kan worden gezegd dat compliance draait om het beheersen van risico’s. Risico’s kun-

nen op allerlei terreinen binnen de organisatie optreden, zoals bij:

• Bedrijfsmiddelen;

• Bedrijfsprocessen;

• Informatiesystemen;

• Gegevens;

• Documenten / uitvoerproducten (computerprints);

• Personen.

De gewenste beheersing van bovenstaande risico’s kan worden gerealiseerd door:

• Inventarisatie van de risico’s;

• Analyse en beoordeling van de risico’s;

• Prioriteitstelling met betrekking tot het nemen van maatregelen ter beperking van risico’s;

• Het geven van concrete adviezen (gevraagd en ongevraagd) gericht op het beperken van risico’s;

• Het geven van voorlichting ten aanzien van de risico’s die worden gelopen;

• Het implementeren en navolgen van maatregelen gericht op het beperken van risico’s;

• Het uitvoeren van een controle op en het evalueren van de maatregelen.

Accedis onderscheidt vijf niveaus in de mate waarin bedrijven compliant zijn. Afhankelijk van het niveau

moet meer of minder inspanning worden verricht om het gewenste niveau van compliance te bereiken.

Voor elk van de niveaus geldt dat er vastgesteld wordt in hoeverre de organisatie compliant is en wat er

dient te gebeuren om de vastgestelde knelpunten, risico’s of lacunes op te lossen en te beheersen.

In de visie van Accedis bestaat een project om een organisatie compliant te maken uit de volgende vier

logische fasen:

1. Inventarisatie van eisen en huidige situatie.

2. Analyse van huidige situatie en bepalen lacunes.

3. Ontwerp gewenste situatie en implementatieplan.

4. Implementatie en borging.
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Niveau 1 Ad hoc De organisatie heeft compliance nauwelijks georganiseerd. Er wordt ad hoc een 
compliance rapportage gemaakt.

Niveau 2 Regelmaat De organisatie heeft compliance processen, zoals audits, ingericht. Deze processen 
worden met enige regelmaat gebruikt.

Niveau 3 Goed gedefinieerd De organisatie heeft haar compliance processen goed gedefinieerd en beschreven.
Deze processen worden periodiek gebruikt.

Niveau 4 Functioneert goed De organisatie heeft haar compliance processen goed gedefinieerd en beschreven. 
Deze processen worden periodiek gebruikt en de organisatie kan daarbij aantonen 
dat de processen goed functioneren.

Niveau 5 Onder controle De organisatie maakt gebruik van een controlesysteem. Naar aanleiding van de 
controle resultaten worden de interne processen en procedures bijgesteld.
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1. Inventarisatie van eisen en huidige situatie.

In deze fase wordt de voor de organisatie relevante interne en externe wet- en regelgeving geïnventari-

seerd in een compliance scan en wordt bepaald wat de impact ervan is op producten, processen en

maatregelen van interne controle. De huidige producten, processen (met name die waarbij het financi-

eel belang het grootst is) en maatregelen van interne controle worden op een gestructureerde wijze in

kaart gebracht. 

2. Analyse van huidige situatie en bepalen lacunes.

In de tweede fase worden de interne en externe eisen vergeleken met de geïnventariseerde huidige situ-

atie. De lacunes worden tijdens deze screening bepaald, gecategoriseerd, gekwantificeerd en gepriori-

teerd in een knelpuntenanalyse. Ook de personen die verantwoordelijk zijn voor de juiste implementatie

van de oplossing van een gesignaleerd knelpunt worden met naam en toenaam in kaart gebracht ten-

einde een concreet en bestuurbaar implementatietraject te kunnen vervaardigen. Quick Wins worden uit

het overzicht gedestilleerd en per direct toegewezen aan verantwoordelijken ter implementatie. Een

belangrijk hulpmiddel bij deze analyse is de compliance matrix. Hierin worden de producten, processen,

relevante wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide maatregelen van interne controle opgenomen. In

de onderstaande voorbeeld matrix maakt product A gebruik van proces B dat onderhevig is aan wet C,

die concreet aangeeft dat een adviseur een klantprofiel dient vast te leggen in zijn adviestraject. 

De compliance matrix dient zowel als leidraad voor de implementatie van compliance eisen, als voor een

checklist voor de auditor.

3. Ontwerp gewenste situatie en implementatieplan.

In de derde fase worden de vernieuwde producten, processen en maatregelen van interne controle

gedefinieerd en ontworpen. Belangrijk hierbij is dat er binnen de organisatie een orgaan bestaat dat in

staat is en mandaat heeft om te bepalen of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. Feitelijk ontstaat

er een nieuw fenomeen in de organisatie; een soort van toetsingscommissie die zich uitspreekt over de

deugdelijkheid van een beoogde implementatie in het licht van wet- en regelgeving. Een dergelijke com-

missie bestaat uit gemandateerde specialisten op het gebied van producten, wetgeving en operational

risk management. Bij verkregen overeenstemming over het ontwerp wordt dit geïmplementeerd. De uit

te voeren zaken worden vastgesteld in een implementatieplan, waarin per onderdeel wordt aangegeven

wat het is, wat de prioriteit is, en wie er in de organisatie voor verantwoordelijk is. Hierna kan het imple-

mentatieproject worden gestart.

Product Proces Regelgeving Maatregel

(wetgeving en/of externe/ (van interne controle)

interne regelingen)

A B C Vastleggen klantprofiel door

adviseur in adviestraject



4. Implementatie en borging.

De vernieuwde producten, processen en maatregelen van interne controle worden in detail beschreven

en daar waar nodig geïmplementeerd in de bedrijfsprocessen en informatiesystemen van de organisa-

tie. Daar waar nodig, of anders gezegd, daar waar de detaillering significant verder of dieper gaat dan

het goedgekeurde ontwerp, kan het zaak zijn de beoogde implementatie opnieuw te laten toetsen door

de ingestelde toetsingscommissie.

De gerealiseerde producten dienen aantoonbaar, volgens specificatie, te functioneren alvorens ze kun-

nen worden ingevoerd. Het implementatietraject dient zodanig plaats te vinden dat bestaan en werking

van het vernieuwde proces kunnen worden vastgesteld. Productie- en ketentesten zijn hierbij onmis-

baar. Belangrijk bij de implementatie is verder voldoende aandacht voor degelijke training van de me-

dewerkers in de nieuwe situatie. Het is van belang dat medewerkers de achtergronden van de nieuwe

situatie goed begrijpen, bewust worden van het belang van compliance en dat men de juiste houding

aanneemt met betrekking tot compliance-kwesties in het dagelijks werk. Tenslotte dienen de rollen en

verantwoordelijkheden rondom (functioneel)beheer en de beheerorganisatie met betrekking tot compli-

ance zelf te worden ingericht. Product- en proceseigenaren zullen met elkaar een vorm moeten vinden

waarin, buiten de audits om, op continue basis de processen worden gemonitord op wijzigende interne

en externe eisen.

Na de vaststelling van de opzet, het bestaan en de werking van de processen conform gestelde nor-

men, dient de aandacht zich te verleggen naar het compliant blijven van de organisatie, teneinde zich-

zelf en de interne en externe toezichthouders zekerheid te kunnen verschaffen omtrent continuïteit van

deugdelijke bedrijfsvoering. Risk-based auditing (RBA) is een nieuwe ontwikkeling, en ook een trend, 

die behulpzaam kan zijn bij het compliant beheren en besturen van een organisatie. Je zou kunnen 

zeggen dat RBA een mengelmoes is van hedendaags AO/IC denken gecombineerd met gangbare

auditing-methodieken. Het biedt een helder inzicht in manieren om te kijken naar de gezondheid van 

het reilen en zeilen van de bedrijfsvoering. RBA, of auditing in zijn algemeenheid, is een belangrijk in-

strument. Enerzijds bij het bepalen van het niveau van compliance binnen de organisatie en de te ne-

men stappen om een gewenst niveau van compliance te bereiken en anderzijds bij het in stand houden

van het bereikte niveau van compliance binnen de organisatie. RBA is de audit naar de haalbaarheid van

de organisatiedoelstellingen, in plaats van controles en omvat daarnaast de volgende typen auditing:

• Compliance audit: audit naar de mate waarin de organisatie regelgeving naleeft en naar de werking  

van controle maatregelen.

• System-based audit: audit naar horizontale discrepanties in processen, systemen en interfaces.

• Assurance-based audit: audit naar de volledigheid van assurance (bv. externe controle, verzekerin-

gen).
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4. Compliant blijven

HHeett oorrggaanniisseerreenn vvaann ccoommpplliiaannccee mmaannaaggeemmeenntt

Compliance begint bij de directie. Het is essentieel dat er een sponsor is, het liefst de directievoorzitter,

voor compliance binnen de organisatie. Is er geen sponsor dan kunnen de oprechte bedoelingen worden

bedolven onder commerciële targets en andere zaken van groot belang. Immers, in eerste instantie kost

compliance alleen maar geld en zijn de baten onduidelijk. Kortom, zonder sponsor is compliance een niet

of minder haalbare kaart binnen praktisch elke organisatie.

In het onderstaande organogram zijn de gangbare verantwoordelijkheden binnen compliance manage-

ment weergegeven. 

De directie wordt geadviseerd en bijgestaan door een compliance commissie, die doorgaans bestaat 

uit leden van het directie team en de compliance officer. Deze commissie is verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van de compliance functie binnen de organisatie. Dit is de functie die toezicht houdt op de

naleving van regels, die dienen ter instandhouding en bevordering van de integriteit, goede reputatie en

professionaliteit van een organisatie en haar medewerkers ter voorkoming, dan wel beperking, van 

schade of verlies als gevolg van niet of slechte naleving van regels op compliance gebied. De compli-

ance officer maakt onderdeel uit van de compliance commissie en legt verantwoording af aan deze 

commissie. Feitelijk is de compliance officer de interne toezichthouder van de organisatie en er voor 

verantwoordelijk dat het bedrijf zich in alle opzichten aanpast aan wijzigingen in de eisen van buitenaf.

De compliance officer vertaalt die eisen naar interne richtlijnen voor management en medewerkers.
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Typische taken en verantwoordelijkheden van een compliance officer zijn het:

• Aansturen van het compliance programma (zie onder compliance management);

• Continu monitoren welke wet- en regelgeving op de eigen organisatie van toepassing is of wordt;

• Vertalen van compliance beleid en externe eisen naar interne regels en procedures;

• Vaststellen in hoeverre de organisatie compliant is met wet- en regelgeving en met de regels en

gedragscode die de organisatie zelf heeft vastgesteld;

• Dragen van verantwoordelijk voor het compliant blijven van de organisatie;

• Samenwerken met afdelingen als Risk Management, Internal Audit, Personeelszaken, enzovoort;

• Raadplegen van de bedrijfsadvocaat in complexe juridische situaties;

• Bevorderen van de bewustwording over compliance binnen de organisatie (compliance awareness);

• Mede opzetten van een controle systeem en procedure voor het afhandelen van vermeende over-

tredingen van de regels (onderzoek – probleem oplossen);

• Innemen van een onafhankelijke positie binnen de organisatie;

• Aanwijzen van risico gebieden;

• Regelmatig rapporteren over de uitvoering en voortgang van compliance zaken;

• Opzetten van een communicatieprogramma over compliance naar de organisatie.

Bij het aansturen van de dagelijkse uitvoering van het compliance programma maakt de compliance

officer gebruik van een toetsingscommissie. Deze toetsingscommissie fungeert als een staforgaan van

het programma en toetst de implementatievoorstellen op juistheid ten opzichte van externe en in-

terne eisen. Om het geheel aan compliance werkzaamheden binnen een grote organisatie te stroomlij-

nen kunnen diverse werkzaamheden worden gedelegeerd aan local compliance officers. Deze per-

sonen worden functioneel aangestuurd door de compliance officer. De uitvoerende werkzaamheden en

het uitdragen van compliance binnen de afdelingen is belegd bij het operationeel lijnmanagement.

Financiële instellingen zoals effecteninstellingen, banken, pensioenfondsen en verzekeraars zijn in het

kader van de toezichtwetgeving veelal verplicht een compliance officer aan te stellen. Instellingen zoals

beursgenoteerde ondernemingen of multinationals hebben vaak uit vrije wil een compliance officer aan-

gesteld. Veel organisaties besluiten in verband met de complexiteit van het vakgebied en uit kosten-

overwegingen om de compliance functie uit te besteden aan een externe compliance officer, of deze op

te laten treden als een coach van de interne compliance officer. In het eerste geval is het van belang 

dat iemand uit de organisatie optreedt als de oren en de ogen van de externe compliance officer.
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HHeett uuiittvvooeerreenn vvaann ccoommpplliiaannccee mmaannaaggeemmeenntt

Het hoogste lijnmanagement is verantwoordelijk voor het opstellen en uitdragen van het beleid ten aan-

zien van compliance en heeft bovendien altijd een voorbeeldfunctie te vervullen in gedrag, want com-

pliance is in hoge mate een kwestie van gedrag. De juiste attitude ten opzichte van compliance aanne-

men en doorgeven aan de organisatie, van boven naar beneden en ook horizontaal, is essentieel voor 

de continuïteit van compliance binnen de snel veranderende omgeving.

Om de compliance functie uit te kunnen voeren is een compliance programma nodig. Dit programma

wordt doorgaans door de compliance commissie opgesteld en omvat het geheel aan beleid en beleids-

voornemens, interne regelgeving, controleprogramma’s en de opleidings- en voorlichtingsactiviteiten die

moeten leiden tot de realisatie van de compliance doelstelling. De compliance officer stuurt de da-

gelijkse uitvoering van dat programma aan. Om deze activiteit te kunnen uitvoeren moet de compliance

officer voldoende mandaat van de directie hebben. In het geval van een overtreding van compliance

regels of het vermoeden ervan, moet de compliance officer zelf een onderzoek uitvoeren of, afhankelijk

van het onderwerp, dit uit besteden. Daarnaast dient de compliance officer ter uitvoering van zijn taken

toegang te hebben tot alle mogelijke relevante informatie. Het ongevraagd en gevraagd geven van advies

en het nemen van beslissingen met betrekking tot compliance vraagstukken maken de be-

voegdheden van de compliance officer compleet.

Naast het volgen van regels en procedures is compliance ook een kwestie van gedrag. Uiteindelijk is 

het gedrag van bestuurders en medewerkers in een organisatie mede bepalend of aan de interne en

externe vereisten wordt voldaan. Onderliggend aan het zichtbare gedrag ligt de compliance cultuur

van een organisatie. Deze bestaat uit het geheel van waarden en normen, collectieve en individuele 

ervaringen en behoeftes van individuen binnen de organisatie. Om het juiste gedrag te stimuleren is het

noodzakelijk de compliance cultuur te kennen en, waar die niet ondersteunend is door het juiste ge-

drag, aan te passen.

In de visie van Accedis wordt met het uitvoeren van compliance management direct het werkveld van het

ontwerpen en vastleggen van bedrijfsprocessen en informatiesystemen, de Administratieve Organi-

satie (AO) en de Interne Controle (IC), betreden. De basis voor compliance wordt gelegd door organi-

satie, processen en systeemfunctionaliteit gericht te ontwerpen en te implementeren, met de focus op 

het inventariseren van risico’s, het beoordelen van de impact en het gericht voorstellen van maatrege-

len. Deze invalshoek vormt een verrijking en uitbreiding van de meer traditionele aanpak van AO en 

systeemontwikkeling en is daar zeker geen vervanging van. In plaats van op te treden als een politie-

agent gericht op risicomijdend gedrag, ontstaat voor de betrokken consultants, analisten en systeem-

ontwerpers hiermee de mogelijkheid bij te dragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. In de

beheerfase van de informatiesystemen is er ook een rol weggelegd voor de functioneel beheerders om,

in samenspraak met de business en de ICT, de desbetreffende systemen compliant te houden.
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Om te komen tot een op risico bewustzijn georiënteerde bedrijfsinrichting adviseert Accedis een inte-

grale benadering van de proces- en systeeminrichting. Hierdoor wordt compliance vormgegeven in

combinatie met andere ontwerpprincipes van AO en IC en worden de verplichtingen voortkomende uit

wet- en regelgeving omgebogen naar kansen voor de organisatie. Zo bieden bijvoorbeeld verplichtin-

gen uit hoofde van transparantie, kansen voor procesoptimalisatie en daarmee voor efficiency en kos-

tenbeheersing.

I N F O R M A T I S E R I N G

ACCEDIS

D E  B R U G  T U S S E N  B U S I N E S S  E N  I C T 14



5. Tenslotte

Wanneer u overtuigd bent van het nut, het belang en de noodzaak van het inrichten van compliance

management binnen uw organisatie kan Accedis u ondersteunen bij de inrichting, de implementatie, de

uitvoering en het beheer hiervan.

Accedis heeft ruime ervaring op het gebied van het inrichten van de administratieve organisatie en met

het inrichten van de informatievoorziening alsmede een uitgebreide materiekennis. Accedis kan het 

hele denk- en ontwikkelproces ondersteunen vanaf de eerste globale inventarisatie van de risico’s tot 

en met het implementeren van de maatregelen om deze risico’s te ondervangen. Door te kiezen voor 

een integrale benadering van de proces- en systeeminrichting en hiermee een brug te slaan tussen de

business en de ICT, kunnen wij compliance vormgeven in combinatie met andere ontwerpprincipes van

AO en IC. Naast die kennis en ervaring is kenmerkend voor Accedis de attitude die haar professionals

hebben. De juiste attitude tentoonspreiden en doorgeven aan de organisatie versterkt de kracht van

implementatie en beheer van compliant bedrijfsvoering, processen en informatiesystemen. Hiermee 

durft Accedis te zeggen van ‘toegevoegde waarde’ te zijn voor haar relaties bij het opzetten en beheren

van zijn risicobewust-georiënteerde bedrijfsinrichting.

Accedis

Accedis is een informatiseringbureau dat haar werkzaamheden uitsluitend verricht voor de financiële

instellingen met de banken, de (sociale) verzekeraars, de pensioenfondsen en de beleggingsinstituten

als belangrijkste exponenten daarvan. Aan deze instellingen leveren wij op een kwalitatief hoogwaardi-

ge, integere en professionele wijze informatiseringsdiensten met als doel de informatievoorziening van

de relaties te verbeteren. Hierbij werken we vanuit de invalshoeken business en ICT. Wij richten ons 

hierbij op het inrichten van de informatievoorziening met adviserende, regisserende/coördinerende en

beherende rollen. Dus het uitbrengen van advies, het ondersteunen en begeleiden van de organisatie 

bij het implementeren van het advies en het consolideren van het advies door het functioneel beheren

van processen, systemen en applicaties.

Dit leidt tot diensten als:

• Het verlenen van consultancy;

• Het managen en leiden van projecten;

• Het uitvoeren van business- en procesanalyses;

• Het ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen;

• Het ontwerpen van informatiesystemen;

• Het uitvoeren van informatie analyses en functionele systeemontwerpen en

• Het functioneel beheren van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en applicaties.

I N F O R M A T I S E R I N G

ACCEDIS

D E  B R U G  T U S S E N  B U S I N E S S  E N  I C T 15



Accedis onderscheidt zich omdat het in staat is om deskundige medewerkers in te zetten. Medewerkers

die beschikken over materiedeskundigheid, te weten kennis van enerzijds de producten van de financi-

ële wereld (betalingsverkeer, kredieten, spaarvormen, hypotheken, effecten, beleggingen, pensioenen,

schade-, levens-, inkomens- en (sociale) zorgverzekeringen etc.) en anderzijds de kennis omtrent wet-

en regelgeving die het voeren van financiële producten raakt (Basel II, IFRS, SOx, WID, WFD Solven-

cy, MIFID, SEPA, etc.). Naast materiekennis beschikken de medewerkers over vakkennis te weten, 

kennis van de methoden en technieken die nodig zijn om de informatiseringsvakgebieden consultancy,

projectmanagement en -leiding, analyse, ontwerp en beheer goed uit te kunnen oefenen (Prince2, 

BPM, CMM, DSDM, UML, ITIL, ASL, BISL, TMAP etc.).

Wat de professionals van Accedis aan deze kennis en kunde toevoegen en ze kenmerkt, is hun attitu-

de. Een attitude die ze aannemen om hun opdrachten op een excellente manier uit te voeren. Een atti-

tude die zich uit in: professionalisme, pragmatisme, gedrevenheid en resultaatgerichtheid. De materie-

deskundigheid en vakkennis is de bagage die de professionals meebrengen en hun attitude is bepa-

lend voor de wijze waarop deze kennis en kunde wordt ingezet.

De huidige ontwikkelingen in de markt van de financiële instellingen zorgen ervoor dat de kloof tussen 

de business en ICT groter wordt. Accedis speelt in op deze ontwikkelingen en verwerft, als specialist en

nichespeler, een rol in het gat tussen de business en ICT. ICT wordt namelijk vaak gecentraliseerd of 

uitbesteed; systeemontwikkeling en met name de feitelijke realisatie wordt gemeengoed met een voor-

keur voor standaardpakketten en componenten. Dit betekent voor de business, zowel tijdens de sys-

teemontwikkeling als na de oplevering van het systeem dan wel het pakket, een veranderende rol. De

kennis die direct verband houdt met het realiseren en ontwikkelen van systemen verschuift naar coör-

dinatie, regie, implementatie en beheer van de veranderende ICT ondersteuning in businessafdelingen.

De nadruk komt veel meer te liggen op “wat eist de business” en “wat levert ICT”. Deze veranderende 

rol neemt Accedis op zich. Hierbij biedt zij nieuwe ideeën en expertise aan ten behoeve van het “eisen”

en het “leveren”. Zo slaat zij een brug tussen de business en ICT.

In de relatie met opdrachtgevers staat voor Accedis de samenwerking tussen mensen centraal. Met de

diensten die Accedis aanbiedt – gepaard aan de materie- en vakkennis èn de attitude van de mede-

werkers – durft zij te zeggen van “toegevoegde waarde” te zijn voor haar relaties.

Wij hopen met deze brochure uw nieuwsgierigheid te hebben gewekt. In de praktijk zult u onze kennis,

instelling en motivatie het beste ervaren. Wenst u nadere inlichtingen, aarzel dan niet om contact met 

ons op te nemen. Wij komen graag voor u in actie.
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