
 

 

Wil je zelf aan de slag met het evalueren van beschikbare software voor digitale 
werkprogramma’s? Maak dan gebruik van onderstaande tips van onze klanten.

Zelf aan de 
slag met digitale 
werkprogramma’s voor 
controleopdrachten

 

Belangrijke overwegingen

Als je gebruik wilt gaan maken van digitale werkprogramma’s, 
zorg dan voor consensus binnen het kantoor over welke 
software en welke content je gaat gebruiken. Daarbij is het 
laatste misschien nog wel de belangrijkste overweging, 
omdat content heel bepalend is voor de manier waarop een 
controleopdracht wordt uitgevoerd. Er zijn grofweg twee 
manieren om dit te doen. Het eerste type content faciliteert 
een basis voor de uitvoer van de controleopdracht, maar 
laat het verder aan de accountant om hier invulling aan te 
geven. Het tweede type content werkt met gedetailleerde 
stappen en taken wat een strakker stramien betekent, 
maar het maakt het makkelijker en vooral eenduidiger 
om met controleopdrachten aan de slag te gaan. Ook 
assistent accountants die voor verschillende accountants 
jaarrekeningen voorbereiden, doe je hiermee een groot 
plezier. Daarnaast is het van belang dat je op een veilige en 
efficiënte manier je klanten straks online kunt betrekken bij 
het aanleveren van relevante data en informatie.

Digitale werkprogramma software

Hou bij het evalueren van (digitale) werkprogramma’s 
in de gaten dat de software:

 + efficiënt werkt en gebruiksvriendelijk is;
 + je ondersteunt in het eenvoudig klantspecifiek 

maken van de controleaanpak;
 + niet werkt met dubbele vastleggingen;
 + kantooraanpassingen ten opzichte van de  

content faciliteert;
 + vanuit de diverse (data)bronnen relevante 

gegevens verzamelt en aanbiedt;
 + samenwerken met je collega’s faciliteert;
 + samenwerken met je klant mogelijk maakt;
 + intelligentie toevoegt aan de content van de  

vakorganisaties.

Specifieke functionaliteit

Onderstaande functionaliteit kan bepalend zijn 
voor de voordelen die je uiteindelijk met het digitale 
werkprogramma realiseert.

 + Automatische samenvatting van je controleaanpak;
 + Klantportaal met koppeling naar het controledossier 

om snel inzicht te krijgen in de openstaande 
dossierstukken of vragen hierbij;

 + Compliancy inzichten (risico-overzicht over alle 
projecten heen);

 + Consistentiechecks op bijvoorbeeld gehanteerde 
materialiteit vanuit de planningsfase  
door je dossier heen;

 + Inlezen van cijfers van de cliënt voor de 
verschillende controlesecties;

 + Risicogrid met de rode draad per risico;
 + Risicovolgsysteem in het dossier;
 + Samenvatten van controlebevindingen;
 + Statusviews per fase in de controle;
 + Voortgangsoverzichten per project.

Inrichting software

Heb je de keuze voor de software eenmaal gemaakt 
en ben je bezig met de inrichting ervan, dan komen 
onderstaande tips wellicht goed van pas.

 + Beperk het aantal werkstappen voor onbelangrijke  
posten zoveel mogelijk (één werkstap is  
meestal genoeg);

 + Zorg voor een duidelijke rode draad in het  dossier 
voor de significante posten, zodat deze makkelijk te 
volgen zijn. Laat deze bovendien in alle werkstappen 
terugkomen, waarbij je automatisch gebruikmaakt 
van bevindingen die je eerder in het werkprogramma 
hebt geconstateerd;

 + Zorg voor de juiste rolverdeling en toegangsrechten.
 

Doe het samen met Exact
Op deze pagina vind je aanvullende informatie over het gebruik van digitale werkprogramma’s en 
meer specifiek over Werkprogramma Gemak, de oplossing van Exact. Heb je vragen of wil je graag 
met een van onze collega’s over dit onderwerp van gedachte wisselen? Neem dan contact op met je 
account manager, bel naar 015 711 50 00 of stuur een e-mail naar info@exactonline.nl.
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https://www.exact.com/nl/producten/accountancy/werkprogramma
mailto:info%40exactonline.nl.?subject=
https://www.exact.com/nl/producten/accountancy

