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Agenda

▪ Voorstellen

▪ Invloed data-analyse op kwaliteit

▪ Randvoorwaarden data-analyse

▪ Uitdagingen



Voorstellen
▪ Sinds 2001 cursus data-analyse controle

▪ 3 reorganisaties bij samenstelklanten met data-analyse

▪ Meegewerkt aan NEMACC onderzoek 

▪ Professor Peter Eimers

▪ Albert Bosch

▪ Veroorzaker van Continuous Auditor





Wanneer heeft data-analyse zin

Kosten

▪Verkrijgen data

▪Bepalen uit te voeren 
controles en analyses

▪Uitvoeren analyses

▪Interpreteren uitkomsten

▪Opnieuw uitvoeren 
onjuiste analyses

Waarde voor klant

▪Omvang ‘het valt wel    
mee’ effect

▪Mogelijke impact ‘dat 
weten we wel’ effect. 

Relevantiezin



Het valt wel mee effect

▪ Als een factuur van de 100 fout is. 

▪ En men controleert niet iedere factuur. 

▪ Dan lijkt een fout niet vaak voor te komen. 

▪ Maar 1/100 x 67.000 orders valt niet mee. 









Het valt wel mee effect

▪ Bezorgkosten wel eens vergeten bij bouwmarkt – 40k

▪ Geen transitiekosten bij bouwbedrijf – 80k

▪ Snijkosten niet meerekenen bij slager – 36k 

▪ Onjuiste inschatting kostprijs ontvliezen – 80k



‘Dat weten we wel’ effect

▪ Men houdt niet altijd wet- en regelgeving bij

▪ Voorschriften ‘hebben ze zich laten vertellen’

▪ Controlefrequentie laag

▪ Als je het bespreekt, geeft men aan het wel te weten 
en daar rekening mee te houden







Wanneer heeft data-analyse zin

Kosten

▪Verkrijgen data

▪Bepalen uit te voeren 
controles en analyses

▪Uitvoeren analyse

▪ Interpreteren uitkomsten

▪Opnieuw uitvoeren  
onjuiste werkzaamheden

▪Documentatie 
werkzaamheden

Baten voor accountant

▪Omvang werkzaamheden 
die worden vervangen
▪Grote massa 
▪Slecht te testen IB

Efficiency



Wanneer heeft data-analyse zin

Hoge kosten en baten

▪Rijke data in eigen 
systemen

▪Meerdere opbrengst 
categorieën 

▪Liefst veel artikelen

▪Combinatie van 
kapitaalgoederen en arbeid

▪Beperkte financiële functie

Lage kosten en baten

▪Simpeler verdienmodel

▪Uitvoeren van routinewerk 

▪Uniforme 
dossiervastleggingen

▪Voorgeprogrammeerde data-
analyse

Mogelijke efficiënte toepassingen



Wanneer heeft data-analyse zinEffectiviteit

Kwaliteit data

Rijk Betrouwbaar

x Kwaliteit analyse

Correctie 

vertaling van 

complexiteit 

werkelijkheid 

naar algoritme

Beschikbaarheid normen

x Kwaliteit interpretatieEffectiviteit =



Arme data





Kwaliteit Analyse

▪ Nabootsen van een afweging soms zeer complex

▪ Kleine fout is zo gemaakt

▪ Kleine fout maakt uitkomsten onzinnig



Debiteurenaflettering

▪1 ontvangst – 2 facturen

▪3 ontvangsten – 1 factuur

▪19 facturen, 3 creditfacturen en 2 betalingen

▪ Verrekening van bonussen 

▪ Over de verslagperiode heen

▪Dollars!



250 regels 
code





Normen om uitkomsten aan te toetsen
Soort norm Waarde Voorbeeld

Absolute 

norm

Positief bewijs Banksaldo == bedrag in CAMT053

RC groepsmij == saldo andere administratie

Financiële 

bandbreedte

Negatief bewijs 1000 vorderingen van EUR 100 

Risico-

identificatie

Voorraad is meer van 25% hoger irt omzet 

Operationele 

eisen

Proces-

beheersing

Inhuur zonder namen

Altijd een BTW code

Geen norm Basis voor 

interpretatie

Identificeren van bedrijfskundige verbeterpunten

Betrouwbare normen



Geen norm

Betrouwbare normen



Gemiddelde omzet €1 miljoen 
per medewerker door grote 

flexibele schil

83% omzet in schilderklussen 
boven €50.000 voor grote 

beursgenoteerde bouwbedrijven

25 belangrijke onderaannemers 
die merendeel werkzaamheden 

uitvoeren

In 3 jaar tijd 5 verlieslatende 
opdrachten

Kwaliteit van de interpretatie



Uitdagingen voor hoge toegevoegde waarde projecten
▪ Verkrijgen van gegevens

▪ ´Systeembeheerder´ nodig

▪ Data nu nog vaak te arm

▪ Denken in analyses nooit geleerd

▪ Data-analist kan dat niet zelf

▪ ´Standaard´ analyses mogen niet te standaard zijn

▪ Op een vrijdagmiddag erbij doen kan ook niet

▪ Interpreteren van uitkomsten latent aanwezig

Uitdagingen



Uitdagingen

Accountantskantoren

Softwareontwikkelaars

Beroepsorganisatie


