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Overzicht kwijt
door een gefragmenteerde 
aanpak en veel handmatig werk?

Dataschandaal
Maak je je zorgen dat jouw 
organisatie de volgen kan zijn?

Audits
Lig je wakker van de gedachte
voor een audit niet te slagen?

Een betere
compliance in jouw 
overheidsorganisatie 
in 5 stappen
Een infographic

Het is niet altijd eenvoudig te onderkennen dat 
er knelpunten zijn in de naleving van wet- en 
regelgeving. Toch is er vaak veel ruimte voor 
verbetering.
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Herkennen

Analyseer de situatie. Als je weet waar je staat, 
kun je prioriteiten leggen en wordt duidelijk 
waar je het eerst mee aan de slag moet. 
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Analyseren

De vele gezichten

Silo’s

Compliance ziet er voor IT of HR 
anders uit, maar de gelijkenissen 
zijn groot en afhankelijkheden 
groeien.

De verkokering eist zijn tol: geen 
transparantie en overzicht en dus
hogere kosten en suboptimale 
besluiten.

Tip!
Zoek een terrein waarop de 
grensoverschrijdende 
samenwerking een gezonde 
business case oplevert.

Stap voor stap

Plan Do Check Act

Werk een klein item grondig uit en
neem de resultaten en lessen mee
naar een volgend onderwerp.

Voer systematisch de stappen uit 
om compliance in te richten en 
verbeteringen te definieëren.

Tip!
Meet de impact van de 
verbeteringen en rapporteer 
erover. Deel het succes!

Groeien

Compliance is nooit af. Gebruik de cyclische
aanpak om stap voor stap de organisatie 
weerbaar te maken. 
Maak compliance tot een bron van kracht.
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Point solutions 

Point zero

Start top down

Top down

Proactief

Spreadsheets en 
schietgebedjes.

Bottum up: een 
genormaliseerde
aanpak om voor 
specifieke regel-
geving compliance
aan te tonen.

Leg het 
fundament voor 
een geïntegreerde 
aanpak en
overschrijd de 
grenzen van de 
silo.

Integreer stap voor 
stap normkaders. 
Beheer de 
levenscycli van 
beleidsprocessen 
(PDCA).

De administratie 
is op orde. 
Processen zijn 
ingericht, de 
transparantie is 
vergroot en risico’s 
zijn onder controle.

Je groeit naar 
controle.

Compliance raakt alle delen van de 
organisatie en is veelomvattend. Begin klein 
en verlies je niet in complexiteit.
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Prioriteren

Beschrijf de processen, regel controls in 
en stel rapportages samen: zo krijg je grip. 
En als je administratie op orde is, kun je 
focussen op de echte kern van compliance.
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Uitvoeren

Finance

HR

Inkoop

...

...

...
...

Wil je meer informatie 
over jouw specifieke situatie? 
Neem dan contact met ons op!

Huidige situatie
Verken de risico’s van o.a. snelle 
digitalisering, opslag van 
gevoelige data, reputatieschade.

Tip!
Vaak helpt de opinie van een 
derde partij met een deskundige, 
maar onafhankelijke blik. 

Organisatie
Inventariseer betrokken partijen.
Zorg voor besef van het belang.

https://www.dxc.technology/
https://www.dxc.technology/
https://www.fruitionpartners.nl/contact-us/

