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In control met MLE controle
Lansigt Accountants en Belastingadviseurs is een middelgroot 
accountantskantoor met een sterke reputatie in de audit. Lansigt heeft 
in 2013 de krachten gebundeld met De Graaf + Plaisier accountants en 
belastingadviseurs. Voor de controlepraktijk, met meer dan honderd 
controleopdrachten, heeft Lansigt gekozen voor MLE controle. We 
spreken met Anco Bruins, IT controleleider bij Lansigt en vanaf de 
pakketselectie betrokken bij de keuze voor MLE controle. 

Waarom heeft Lansigt gekozen voor MLE controle?

“Bij de keuze voor MLE controle waren twee functionaliteiten in het bijzonder 

onderscheidend. Ten eerste de opzet van de applicatie, waarbij de professional - de 

accountant - bepaalt hoe de controleopdracht ingericht wordt en wat er aan controle-

werkzaamheden wordt uitgevoerd. Met MLE controle bepaalt de accountant zelf de 

opzet van de controle en wordt daarbij gefaciliteerd door vaktechnische richtlijnen, 

een kennisbank en tools. Dat is een werkwijze die past bij de denkwijze van Lansigt om 

de middelmaat te ontstijgen en te gaan voor ‘de winnaars van morgen’. Ten tweede de 

open standaarden waarop MLE controle is gebouwd. Hierdoor kunnen we data eenvou-

dig ontsluiten en gebruiken voor managementinformatie en compliance dashboards. 

Met deze informatie kan onze controlepraktijk nog beter kwalitatief en kwantitatief 

monitoren. Control in de controlepraktijk, dat heeft mijn persoonlijke interesse.”

Wat versta je onder control in 
de controlepraktijk? 

“Vanuit verschillende organisatie-

disciplines is er behoefte aan informatie 

over het controleproces. Zo heeft onze 

controller een andere informatie-

behoefte dan onze compliance officer. 

Een collega in de uitvoering van de 

controle praktijk heeft een andere 

informatie behoefte dan een beleids-

bepaler. En als IT controleleider heb ik 

zelf ook weer een andere informatie-

behoefte. We zijn nu samen met de 

specialisten van onder andere MLE bezig 

om de informatie te stroomlijnen. Eerst 

hebben we de informatiebehoefte vast-

gesteld en nu gaan we verder bouwen.”

Hoe ga je de informatie verder 
stroomlijnen?

“Om te kunnen voorzien in de 

informatie behoefte moeten we aan-

sluiten bij de bestaande IT-infrastructuur. 

Dat is een belangrijk uitgangspunt. We 

hebben met Filelinx een uitgebreide 

“ De werkwijze van MLE controle 
past bij de denkwijze van 
Lansigt om de middelmaat 
te ontstijgen en te gaan voor 
‘de winnaars van morgen’. 
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CRM-omgeving, die is gekoppeld aan de personal management-

omgeving van iedere medewerker bij Lansigt. Wanneer je je 

computer opstart, zie je meteen je eigen dashboard. We hebben 

nu een koppeling gemaakt tussen dit dashboard en de open-

staande taken en issues in MLE controle, op opdrachtniveau. Wil 

je naar een taak of issue? Dan hoef je er alleen maar op te klikken 

en MLE controle start automatisch op met de juiste opdracht en 

de relevante taak of issue. Zo maken we het werk voor de col-

lega’s die de controleopdrachten uitvoeren makkelijker.”

Dat is personal management, hoe zit het met 
managementinformatie?

“Wij hebben de data van alle controleopdrachten uit MLE in 

een SQL database. Hierop kunnen we analyses loslaten om 

management informatie te genereren. Zo kunnen we monito-

ren wat de realisatie van de opdracht is ten opzichte van de 

controlefee. Of we kunnen een capaciteitsplanning afzetten 

tegen de realisatie. We maken de verschillende fasen van het 

controleproces dus volledig inzichtelijk. We hebben inzicht in 

de voortgang van de controles, zowel op opdrachtniveau als 

over alle opdrachten heen. Het biedt ons een schat aan realtime 

managementinformatie, waarmee we op ‘facts & figures’ kun-

nen sturen.”

Hoe helpt MLE controle jou als IT controleleider?

“Het sterke van deze analyses is dat alles bijzonder transparant 

wordt. Wanneer ik kijk naar mijn eigen rol in de controleprak-

tijk, dan is stap 2.3 Verkrijgen inzicht in informatiesystemen 

in MLE controle van essentieel belang. Met een query krijg ik 

bijvoorbeeld inzicht in alle informatiesystemen bij de ver-

schillende klanten en vervolgens de controlemaatregelen 

“ We maken de verschillende fasen 
van het controleproces dus volledig 
inzichtelijk. Het biedt ons een schat 
aan realtime managementinformatie, 
waarmee we kunnen sturen.

en werk programma’s. Hierin kan ik dan vanuit mijn expertise 

aanvullingen doen voor de uitvoering van de werkzaamheden 

en zo de kwaliteit van de controle verbeteren. Een ander mooi 

voorbeeld is de expertise van de compliance officer. Vanuit 

kwaliteitsoogpunt zijn we bezig met een compliance dashboard. 

Met dit dashboard kunnen we over de verschillende controle-

opdrachten heen monitoren welke risico’s er worden geïdenti-

ficeerd per branche en welke controlewerkzaamheden worden 

uitgevoerd bij welke risico’s. Hierbij kan ook gedacht worden aan 

de toetsing van de controlewerkzaamheden aan de controle-

standaarden. Zo’n dashboard wordt in de toekomst noodzakelijk 

voor de bewaking van de kwaliteit. Het geeft inzicht en met dat 

inzicht kunnen wij aan de slag.”

Een schatkist met informatie

“Door MLE controle maken we grote stappen, waarbij iedereen 

vanuit zijn eigen functie, rol en/of interesse de voor hem of 

haar relevante informatie krijgt gepresenteerd. Het inzicht dat 

daardoor ontstaat, helpt ons om onze controlewerkzaamheden 

op een kwalitatief hoogwaardig niveau en beheerst te kunnen 

uitvoeren voor onze klanten. MLE is de schatkist met informatie. 

Wij ontsluiten deze zodanig dat we volledig ‘in control’ zijn.”

Kijk ook op www.lansigt.nl
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