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Correctiehandleiding BIV examen Onze Auto BV 

 

Vraag:  

1a. Typeer Onze Auto BV volgens de betrouwbaarheidstypologie. 

Motiveer uw antwoord aan de hand van de belangrijkste 

steunpunten voor de volledigheid van de opbrengsten (ofwel 

aanknopingspunten). (4 punten) 

 

Betrouwbaarheidstypologie (Starreveld): dienstverlening met ter beschikking 

stelling van specifiek gereserveerde ruimtes. Het betreft de verhuur van auto’s 

die uit een vaststaande capaciteit als unieke eenheid wordt verhuurd. 

Leegstandscontrole (in casu het vaststellen van het niet in gebruik zijn van de 

auto) is mogelijk. Een steunpunt is de abonnementenadministratie 

(standenregister). 

 

1b. Typeer Onze Auto BV volgens de relevantietypologie. Geef een 

onderbouwing voor het door u gekozen type op basis van de 

individuele factoren uit het Tolmodel. (8 punten) 

 

Toltypologie: charismatische organisatie, pionier.  

 

Factor uit het 

model  

Waarde van de factor  

Missie, kritieke 

succesfactoren, 

doelen, 

doelstellingen 

en strategie  

Voornamelijk doelen gericht op groei van de omzet en de 
winst en een toename van het aantal grote organisaties 
als abonnee. Doel wel expliciet vastgelegd bij de 
oprichting in de statuten maar niet verder uitgewerkt. 
  

Structuur  Basisstructuren:  

De organisatie is om het product de dienst heen 

georganiseerd en er is sprake van simpele processen. 

Overigens wel een functionele indeling. De sturing is 

gericht op beschikbaarheid en de verhuur van de auto’s.  

  

Wijze van coördineren en beheersen:  

Er is sprake van directe aansturing door de directie. 
Derhalve een eenvoudige structuur.  
  

Soorten organisatie onderdelen:  

Een zeer kleine staf (beperkte indirecte organisatie).  

  

Soorten verantwoordelijkheidsgebieden:  

Directie stuurt de activiteiten rechtstreeks aan. Derhalve 

geen verantwoordelijkheidsgebieden.  
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Processen Functionele processen:  

Dienstverlening met ter beschikking stelling van specifiek 
gereserveerde ruimte.  
  

Organisatietypen:  

Functioneel: gelijksoortige processen zijn samengevoegd 
per afdeling om zo een specialisatie per afdeling te 
realiseren.  
  

Besturing en beheersing t.b.v. de functionele processen:  

Standaard processen in beperkte mate samengesteld. 

(beschikbaarheid en verhuur van auto’s van 3 vooraf 

bepaalde typen auto’s vanaf een aantal vaste locaties). De 

directie heeft grip op de organisatie maar het wordt wel 

minder door de groei van de organisatie.  

Managementstijl  Individueel:  

De huidige directie kenmerkt zich als contactpersoon en 
ondernemer.  
  

Collectief:  

Strakke aansturing, weinig delegatie.  

Cultuur  Mythisch:  

De leiding is sterk extern gericht, er is een drang naar 

verkopen van de diensten. De organisatie is klantgericht. 

De leiding is in belangrijke mate bepalend voor het succes 

van de organisatie. “De baas” bepaalt de zingeving van de 

organisatie. De doelstellingen staan niet op papier maar 

zitten in het hoofd van de leiding en medewerkers. De 

besluitvorming is top-down. De leiding is het “boegbeeld ” 

van de organisatie met een grote uitstraling naar buiten. 

Intern is de leiding motiverend en inspirerend. 

  

 

 

 

 

 

Vraag 2: 

De directie wenst Onze Auto BV verder te ontwikkelen naar een volgend  

Toltype. Geef een onderbouwd advies om naar het best passende  

positieve toltype te komen. Dit advies dient u te onderbouwen door per  

tol-element een analyse te geven van de huidige situatie en de eventuele  

veranderingen die noodzakelijk zijn om tot het nieuwe toltype te komen.  

(10 punten) 
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Analyse van de huidige situatie en de aanbeveling voor een nieuw toltype  

  

Er is sprake van een positief toltype, de pionier (zie analyse onder vraag 1).  

De meest voor de hand liggende veranderingsmogelijkheid is een transitie 

naar een doelgerichte bureaucratie.  

  

De organisatie moet doelgericht opereren en efficiënt worden geleid. Dit houdt 

in dat er van standaard processen en standaard werkwijzen gebruik moet 

worden gemaakt. Om dit te bereiken is de functionele indeling van belang.  

  

Daar de organisatie te groot is geworden voor een informele organisatie die 

rechtstreeks wordt aangestuurd door de directie en gewerkt wordt in 

afdelingen die de basis kunnen vormen voor een formele functionele 

structuur, ligt de verandering naar doelgerichte bureaucratie het meest voor 

de hand. Er is sprake van een “standaard” dienst die tot stand komt via 

standaard processen (geen specifieke professie of afhankelijkheid van 

ontwikkelingen in de externe omgeving/projecten). Dus een doelgerichte 

bureaucratie ligt voor de hand.  

  

Uitwerking van wat er moet veranderen  

  

Bij een doelgerichte bureaucratie is sprake van een ontologische cultuur. 

Financieel economische overwegingen zijn bij dit type organisaties belangrijk. 

Dit geeft richting aan en duidelijkheid in de organisatie. De financieel 

economische overwegingen komen tot uiting in de door de directie 

vastgelegde doelen en doelstellingen. De organisatie is minder flexibel en er 

is een strakke planning en beheersing. Standaardisatie van werkprocessen 

(machinebureaucratie) is belangrijk bij dit toltype. Dit zal geregeld moeten 

worden via een handboek en regels.  

  

De directie zal de bestaande vele regels en procedures moeten (laten) 

bijwerken tot een eenduidig handboek waar een ieder zich aan dient te 

houden. Voorts dient de directie verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

aan de afdelingshoofden over te dragen.  

  

De directie zal zich meer moeten gedragen als teammanager. Zij zullen 

samen met de afdelingshoofden een managementteam moeten vormen en 

het managementteam zal meer aandacht moeten besteden aan het faciliteren 

van de medewerkers bij hun werkzaamheden en hun ontwikkeling. Enig 

vooruitzien is daarom nodig.  

  

Er zullen expliciet een missie, een strategie en doelstellingen moeten worden 

geformuleerd waarbij het accent ligt op financieel economische aspecten. 

Voorts zullen de verschillende afdelingshoofden beoordeeld moeten worden 

op het beheersen van de afdelingskosten, de afdelingsperformance en voor 

zover van toepassing het realiseren van de omzetdoelstellingen. De business 

balanced scorecard is hierbij een hulpmiddel.  
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Tolfactor  Huidig toltype  Doel toltype  Wijzigingen  

  Pionier  Doelgerichte 

bureaucratie  

  

Strategie, 
doelen en 
doelstellingen  
  

Doelen en 

doelstellingen 

onvoldoende 

uitgewerkt en 

vastgelegd.  

Doelen zijn bekend, 
met een nadruk op 
financieel.  
  

De methode is uit te 

werken met de 

business balanced 

Scorecard.  

Doelen en doelstellingen 

expliciet maken in m.n. 

financiële termen  

Voorbeelden van 

doelstellingen:   

• rendement 

geïnvesteerd 

vermogen 12%  

• brutowinstmarge 

10%  

• omzetgroei 10% per 

jaar  

• solvabiliteit 50%  

Structuur  

  

Productgericht en 

erg informeel  

Functioneel  

Machinebureaucratie  

Kosten- en 

opbrengstencentra  

De functionele 
afdelingen een formele 
plaats geven binnen de  
bedrijfsvoering en de 

hoofden 

verantwoordelijk maken 

voor de doelstellingen  

Processen  Beheerst  Beheerst  Meer aansturing door de 
afdelingshoofden aan de 
hand van financiële  
afdelingsdoelstellingen  

Managementstijl  Contactpersoon 

en ondernemer  

Teammanager  Minder directe 
aansturing vanuit de 
directie.  
Meer voorwaarden 

scheppend.  

Cultuur  

  

Mythisch Ontologisch: financieel 
gedreven en doelen 
formeel vastgelegd wat 
aansluit met de 
bovenkant van de tol.  
Flexibiliteit is minder 
door de planning, 
regels en procedures 
wat in 
overeenstemming is 
met de structuur.  
Beloning op basis van 

ingeschaalde functie.  

Doelen moeten worden 

opgesteld / aangepast 

en worden vastgelegd. 
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Vraag 3: Welke managementinformatie is er na de implementatie van het  

advies (zie vraag 2) nodig voor het besturen en beheersen van de 

organisatie?(voor de overname). Geef de rapportage-set. Besteed  

daarbij aandacht aan de vorm en inhoud van de managementinformatie.  

(18 punten) 

 

Motivering voor managementinformatie (6 punten) 

De managementinformatie kan worden bepaald op basis van de expliciet 

vastgelegde missie, strategie, doelen en doelstellingen. Financiële informatie 

heeft daarbij veelal de overhand gezien de nadruk op efficiency. De 

functionele organisatiestructuur vertaalt zich in functioneel georiënteerde 

management informatie. De afdelingen hebben vaak het karakter van kosten- 

en opbrengstencentra. De managementinformatie is hierop gericht. De 

standaardisatie van de processen leidt de systematische 

informatievoorziening over de invoer en de efficiency van de processen. De 

persoons- en taak/resultaatgerichte informatie vloeit voort uit de 

managementstijl.  

De strakke delegatie leidt tot relatief gedetailleerde, harde en kwantitatieve 

informatie.  

Management is geïnteresseerd in informatie omtrent het verleden, het heden 

en de toekomst, dus prognoses.  

  

 

Vorm  

De hiërarchie leidt tot een sterk geformaliseerde informatievoorziening. De 

rapportages zullen in een hoge frequentie verschijnen. De managementstijl is 

strak. 

  

Formele rapportage set (12 punten) 

 Inhoud  Rubricering  Frequentie   

Aantal verhuurtransacties  

Omzet  

Kosten  

Resultaat  

Uitstaande abonnementen  

Verleende kortingen  

Uitstaande borgsommen  

Per type auto en  

locatie  

Per soort abonnement  

Per grote opdracht 

gevende organisatie  

Per afdeling  

Maandelijks    

 

  Boetes  

Taxikosten  

  

Per uitgiftepunt  

Per korting-soort  
Binnen en buiten de  
spits  

 

 

 Rendement/budgetverschillen, 

efficiency en bezettingsverschillen  

Per afdeling en in totaal  Maandelijks    
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 Omzet groei  In totaal en per 
bestanddeel vergoeding  
Per uitgiftepunt  

Per groot bedrijf  

Soort abonnement  

Maandelijks    

 Aanpassingen km vergoeding t.a.v. 

ontwikkeling benzine prijs  

In totaal  Maandelijks    

 Ontwikkeling gemiddelde 

gebruikstijden auto’s en kilometers  

Per uitgiftepunt  Maandelijks    

 Uitval auto’s door defecten  Per uitgiftepunt  Maandelijks    

 Aantal nieuwe abonnementen en 

beëindigde abonnementen  

Per uitgiftepunt en per 

soort abonnement  

Halfjaarlijks    

 Solvabiliteit  In totaal  Maandelijks    

 Marktinformatie  Omvang  

dienstverlening inzake 

verhuur auto’s en ten 

opzichte van de totale 

markt voor de 

dienstverlening inzake 

verhuur van auto’s  

Halfjaarlijks    

 

  

Tevredenheid medewerkers  Per afdeling  Halfjaarlijks    

 Bezetting personeel per directe 

afdeling  

Per apparaat  Halfjaarlijks    

 

  

Tijdigheid beschikbaarheid auto’s  Per locatie  Halfjaarlijks    

 Gemiddelde bezetting auto’s  Per uitgiftepunt  Maandelijks    

 Tijdige beschikbaarheid en kwaliteit 

uitgiftepunten  

Per uitgiftepunt  Halfjaarlijks    

 Hoge klanttevredenheid  Per locatie en afdeling  Halfjaarlijks    

 % van de verhuurtransacties dat 

volledig aan de afgesproken 

specificaties voldoet  

Per locatie  Halfjaarlijks    

 Klachten  Per soort activiteit  Maandelijks    

  Informatie over verloop 

verhuurtransacties incl. uitgifte, 

inname en beheer van de auto’s  

Per locatie en activiteit  Maandelijks    

  Ontwikkeling banksaldo  In totaal  Maandelijks    

  Resultaten: werkelijke kosten t.o.v. 

norm en analyse van dit verschil 

naar oorzaken 

Per afdeling  Maandelijks    
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 Betalingstermijn crediteuren  Naar ouderdom  Maandelijks    

  

Voortgang incasso’s  Per incasso  maandelijks    

  

Performance administratie en 

automatisering  

Per soort werk  maandelijks    

  

Vraag 4: (16 punten, 4 punten per component)  

De directie heeft gelezen dat Robert Simons in zijn artikel “Control in an 

age of empowerment” (1995) een nieuwe kijk op het begrip beheersing 

heeft gegeven. De directie hoopt in het model van Simons een alternatief 

te hebben gevonden voor het invoeren van meer procedures en 

controles en vraagt u het beheersmodel van Simons in te richten voor 

Onze Auto BV in de situatie dat uw advies (vraag 2) is opgevolgd. 

 

Belief optimale milieu vriendelijke mobiliteit met een eigen auto 

tegen een lage prijs 

Boundaries Geen milieuvervuilende auto’s 
Geen dure exclusieve auto’s 

Interactive Typen auto die klanten wensen 
Beleid van gemeenten voor het beschikbaar stellen van 
parkeerplaatsen 
Fiscale plannen van de rijksoverheid 
Technische ontwikkelingen van milieu vriendelijke 
automotoren 

Diagnostic Onze Auto BV levert een standaard dienst. Het diagnostic 

control systeem is dan ook relatief sterk ontwikkeld. 

Zie rapportage set  

Aantal verhuurtransacties  

Omzet  

Kosten  

Resultaat  

Uitstaande abonnementen  

Verleende kortingen  

Uitstaande borgsommen  
Rendement/budgetverschillen, efficiency en 
bezettingsverschillen  

 

Toelichting: 
In het ‘belief system’ worden de gemeenschappelijke kernwaarden waar de 
organisatie voor staat tot uitdrukking gebracht (the do’s).  
In het boundary system worden de grenzen aan het gedrag aangegeven (the 
dont’s).  
In het interactive control system gaat het om ‘doing the right things’ binnen de 
kaders die op grond van de strategiebepaling zijn gesteld. Het interactive 
control system is vooral geschikt voor beheersing in tijden van strategische 
onzekerheid.  
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In het diagnostic control system gaat om ‘doing the things right’. De diagnostic 
control systems zijn gericht om het management te voorzien informatie over 
het feitelijke bedrijfsgebeuren in relatie tot begrotingen, budgetten en vorige 
periodes.  
De levers dienen in onderlinge samenhang afgestemd te worden op de wijze 
waarop de organisatie aangestuurd wordt.  
 

Vraag 5: (24 punten, 3 punten per component) Overname 

De directie is enthousiast over een overname van de Holding.  

Door de overname kan Onze Auto BV verder groeien en zal Onze Auto 

BV financieel minder kwetsbaar zijn. 

De gesprekken tussen betrokken partijen zijn inmiddels in een ver 

gevorderd stadium. Partijen gaan er dan ook vanuit dat de overname 

door gaat.  

Duidelijk is geworden dat het COSO-ERMF model van groot belang gaat 

worden voor het beheersen van de risico’s rond het gebruik van auto’s. 

De directie van Onze Auto BV is nog niet bekend met het COSO 

enterprise risk management framework (ERMF). De directie wil daarom 

een beeld krijgen van de toepassing van dit COSO model voor Onze 

Auto BV voor beheersing van de risico’s inzake het gebruik van de 

auto’s door abonnees. De directie wil dat abonnees verantwoord gebruik 

maken van de auto’s. 
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5.  Som de acht componenten op van het COSO ERMF model. Geef per 

component twee voorbeelden die van toepassing zijn op Onze Auto BV 

met betrekking tot het gebruik van auto’s door abonnees. Let op de 

samenhang. (24 punten) 

 

 (24 punten, 3 punten per component) 

 

A- internal environment: 
1. De directie stelt algemene normen en waarden vast hoe men binnen 

Onze Auto BV omwenst te gaan met risico’s met betrekking tot gebruik 
auto’s. 

2. Betreft de risk appetite van het management.  
Het management moet bepalen wat hun risk appetite is met betrekking 

tot het gebruik van auto’s. Stel hier laag tot gemiddeld. 

3. De directie zorgt voor juiste training en opleiding van het personeel (op 
het gebied van klantenservice, technische motorstoringen, planning, 
schadefhandeling, etc) zodat het personeel beter risico’s kan 
inschatten. 

4. Bij het aannemen van nieuw personeel aandacht voor de houding, 
kennis en ervaring van personeel t.a.v. risico’s, servicegerichtheid, 
afhandelen van meldingen van abonnees zoals schade, technische 
storingen, etc.. 

 

B- Objective setting: 
Milieuvriendelijke mobiliteit tegen een lage prijs. 

Abonnees zich houden aan de gebruiksregels van Onze Auto BV. 

Dat abonnees verantwoord omgaan met de auto’s. (als een goed huisvader 

de auto’s gebruiken!). 

 

 

C- Event identification: 
Hier gaat het om het in kaart brengen van de risico ’s dat het fout gaat met 

het: 

 

- plannen van gebruik, gebruiken en terugplaatsen van auto’s; gebruikers 

houden zich niet aan de planning; niet op tijd terugplaatsen van de auto  

of terugplaatsen bij het verkeerde uitgiftepunt 

- auto wordt niet met de voorgeschreven  tankinhoud achtergelaten 

- abonnee rijdt forse schade  

- auto wordt ernstig vervuild achter gelaten  

- auto heeft een klein krasje opgelopen, auto is een klein beetje vies 

- abonnee begaat verkeersovertredingen die worden beboet door politie 

- auto wordt ontvreemd 

- internet(GSM)storingen waardoor er geen verbinding is 

- auto heeft een ernsige technische storing 

- auto heeft een kleine storing; bijv. achterruitensproeier is kapot 
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D- Risk assessment: 
Op basis van ervaring zal het mogelijk zijn om per type auto, per uitgiftepunt 

een inschatting te maken. Bijvoorbeeld dat er problemen zijn met de internet 

verbindingen, klanten auto’s te laat terug brengen, etc... 

 

E- Risk reponse: 

 Kans Laag Kans Hoog 

Impact Groot Verzeker Vermijd 

Impact Laag Accepteer Reduceer 

 

Is de impact groot en kans laag dan zal het risico verzekerd worden: 

bijvoorbeeld schade aan auto’s of diefstal. 

 

Impact laag en kans ook dan accepteren: kleine technische storingen, auto’s 

zijn een klein beetje vies teruggeplaatst. 

 

Impact groot en kans ook dan vermijden: bijvoorbeeld geen auto’s die 

technisch onbetrouwbaar zijn. Auto’s tijdig en volgens de voorschriften 

onderhouden. Geen internet of GSM provider die geen landelijke dekking 

heeft en die veel storingen heeft. 

 

 

Impact laag en kans hoog proberen te reduceren: bijvoorbeeld klanten 

brengen auto’s te laat terug. 

 

De kandidaat moet deze vraag beantwoorden aan de hand van één of meer 

van de genoemde events (bij component C) en de gekozen risk appetite. 

 

F- Controle Activities: 

Een aantal risico’s zullen worden verzekerd zoals diefstal van de auto of grote 

schade. 

 

Een aantal risico’s zullen worden vermeden door geen technisch 

onbetrouwbare auto’s te gebruiken of bijvoorbeeld geen abonnees toe te 

laten die op een zwarte lijst staan bijvoorbeeld omdat zij zich niet houden aan 

verkeersregels, zeer vaak schade rijden, zich niet houden aan afspraken 

inzake gebruik en terugplaatsen. 

 

Een aantal risico’s zullen worden geaccepteerd zoals de auto’s zullen niet 

altijd schoon worden terug geplaatst, of worden teruggeplaatst met een kleine 

technische storing of een klein krasje. 

 

Een aantal risico’s zal Onze Auto BV willen beheersen zoals abonnees op 

een zwarte lijst plaatsen als zij veel schade rijden of als zij de auto’s frequent 

niet volgens de richtlijnen hebben teruggeplaatst (te laat, lege tank). 

Technische storingen worden beheerst door tijdig onderhoud te plegen. 

Het vervuild zijn van auto’s wordt beheerst door regelmatig schoonmaken van 

de auto’s. 
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Gsm/internet is beveiligd tegen hackers. Bij grote storingen zijn er 

uitwijkmogelijkheden. 

 

G- Information en Commnication: 

omzet 

bruto winst 

gemiddelde kosten per kilometer per type 

bezetting 

klachten 

 

H- Monitoring: 

Per uitgiftepunt ga je na of de procedures worden nageleefd; bijvoorbeeld  

geen nieuwe abonnees die op de zwarte lijst staan, het tijdig melden van  

schades, het beboeten van abonnees die te laat de auto terugbrengen of met 

lege tank. Nagaan of het onderhoud en schoonmaak tijdig plaats vinden. 

Periodiek, als er problemen zijn bij een uitgiftepunt, dan deze uitzoeken 

waarom bijvoorbeeld veel schades, veel boetes, etc.. 

 

Vraag 6: ·Automatisering (20 punten, 4 punten per component) 

 

De Holding werkt met een ERP systeem met een centrale database. Na 

de overname zal er een plan moeten komen om er voor te zorgen dat 

Onze Auto BV ook aansluiting krijgt op of gebruik gaat maken van het 

ERP systeem. De directie van Onze Auto BV gaat er van uit dat dit 

belangrijke risico’s tot gevolg zal hebben.  

Beschrijf vijf belangrijke risico’s voor ontwikkeling van dit systeem voor  

Onze Auto BV en noem per risico twee mogelijke concrete  

beheersmaatregelen. (20 punten) 

Gevraagd wordt aan u te beschrijven 5 belangrijke risico’s voor deze 

systeem ontwikkeling voor Onze Auto BV en per risico twee mogelijke 

concrete beheersmaatregelen. (20 punten) 

 

 

 

Geen relevante informatie 

beschikbaar 

Informatiebehoefte bepalen 

Testen van deelmodules 

Geen betrouwbare informatie Bepalen betrouwbaarheids-risico’s 

Functie-scheiding tussen 

ontwikkelen en testen 

Systeem werkt niet continu Testen of aan de eisen wordt 

voldaan 

Inrichten general controls 

Duurt te lang de overgang naar het 

ERP systeem  

Taakafspraken maken  

Gedetailleerde planning maken 

De inrichting wordt bekeken vanuit Maak business doelstellingen 
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de mogelijkheden van het pakket en 

ICT 

inzichtelijk 

Laat gebruikers meedenken bij het 

(her)inrichten van processen 

Zorg voor procesbeschrijvingen 

Pas processen aan waar nodig en 

eventueel na proefdraaien 

Gebruikte modules sluiten niet aan 

op bestaande systemen en 

ongewijzigde processen 

Stel protocollen op voor uitwisseling 

van data  

Bepaal de impact van het gebruik 

van ERP op de bestaande systemen 

en bepaal welke interfaces, 

apparatuur en programmatuur 

beschikbaar moet zijn 

Hoge kosten Strakke planning en budgetten per 

fase. Per fase evalueren en 

analyseren de voortgang en de 

kosten 

Het ERP pakket sluit niet aan op de 

informatiebehoeften van Onze Auto 

BV 

Inventariseer de informatiebehoeften 

van Onze Auto BV en ga na of het 

ERP pakket in staat is deze te 

leveren. 

 


