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OUTSOURCING 
 

ISAE 3402 
 

Wij zien in de huidige markt dat gebruikersorganisaties waarde hechten aan een ISAE 3402 rapportage, en 

dat ISAE 3402 de standaard is geworden voor uitbesteding in algemene zin en informatiebeveiliging in het 

bijzonder. Wellicht streeft u ernaar om ISAE 3402 rapportage te verkrijgen, en om interne processen te 

professionaliseren. Een ISAE 3402 implementatie proces biedt daar veel mogelijkheden voor. Onderstaand zal 

eerst toegelicht worden welke ISAE 3402 rapportages er zijn, daarna worden de verschillende stappen 

beschreven die leiden tot een ISAE 3402 rapportage. 

Er zijn twee soorten ISAE 3402 rapportages; een ISAE 3402 Type I en 

een ISAE 3402 Type II rapportage. Een Type I rapportage geeft een 

beeld van de beheersorganisatie op één moment.  

 

Bij de ISAE 3402 Type I audit worden de beheersmaatregelen getoetst 

op opzet en bestaan door een externe accountant. Een ISAE 3402 

Type I biedt u en uw organisatie de mogelijkheid om op korte termijn 

een ISAE 3402 ‘certificering’ te verkrijgen.  Een ISAE 3402 rapport 

wordt voorzien van een assurance verklaring, dus formeel is geen 

sprake van een certificering. In de markt wordt dit vaak wel zo 

benoemd, In de markt zien wij ook dat veelal gestart wordt met een 

Type I certificering op het moment dat op korte termijn een ISAE 3402 

certificering verkregen moet worden, waarna aansluitend een Type II 

wordt behaald. Eerst ISAE 3402 Type I is echter geen verplichting. 

Bij een Type II certificering worden de beheersmaatregelen op een 

dermate wijze beschreven dat naast de opzet en het bestaan ook de 

effectieve werking door een service auditor getoetst wordt. Deze 

werking wordt getoetst gedurende een vooraf aangegeven periode 

(period under review) waarbij een minimale periode van zes maanden 

is vereist. Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt wordt echter 

vaak een period under review van een volledig boekjaar geëist door 

gebruikersorganisaties. 

 

Op de volgende pagina zijn de projectfasen en de verschillende 

stappen die u moet nemen beschreven. 
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ALLIGNING THE CONTROL 
FRAMEWORK TO 
STRATEGIC OBJECTIVES 

02 
In Fase 2 identificeert u risico’s, bepaalt u de impact en de 

bestaande werkwijze om vast te stellen welke GAP’s er zijn; 

processen en controls die verbeterd moeten worden. Vervolgens 

beschrijft u de beheersmaatregelen volgens de ISAE 3402 

vereisten. Deze worden vastgelegd in een control matrix; een 

matrix met daarin opgenomen de beheersdoelstellingen en –

maatregelen. 

PROCESSEN & CONTROLS 

PROJECT APPROACH 
 WERKWIJZE & STAPPEN IMPLEMENTATIE ISAE 3402 

01 
In stap 1 wordt de impact van de implementatie van ISAE 3402 

voor uw organisatie bepaald. Tijdens deze fase bepaalt u ook de 

reikwijdte van de ISAE 3402 rapportage. Op basis van de impact en 

de bepaalde reikwijdte stelt u een detailplanning op waarin meet- 

en overlegmomenten worden opgenomen.  

IMPACT ANALYSE & PLANNING 
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04 
In Fase 4 wordt de volledige ISAE 3402 rapportage opgesteld op 

basis van de individuele delen en worden onderdelen als de 

managementverklaring, geheimhoudingsverklaring en informatie 

afkomstig van de externe accountant toegevoegd. Fase 4 

resulteert in een concept ISAE 3402 rapportage. In Fase 4 worden 

eventuele ontbrekende controls geïmplementeerd binnen uw 

organisatie. U kunt Fase 1 t/m 4 doorlopen met behulp 

professionele Risklane consultant of met behulp van de cloud 

reporting tool ControlReports. ControlReports is tooling die u 

stapsgewijs ondersteunt bij het beschrijven van de ISAE 3402 

rapportage. 

ISAE 3402 RAPPORT 
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In Fase 3 beschrijft u het risk management raamwerk; alle 

maatregelen die waarborgen dat beheersmaatregelen risico’s ook 

daadwerkelijk verminderen. Daarnaast stelt u het algemene deel 

van het rapport op. In het algemeen deel is een beschrijving van 

de processen, de organisatie en de IT General Controls 

opgenomen. 

CONTROL FRAMEWORK 

05 
Na de beschrijving kan door Risklane in Fase 5 een pre-audit of 

‘walkthrough’ uitgevoerd worden, tijdens de pre-audit worden de 

mogelijke probleemgebieden geïdentificeerd voor de uiteindelijke 

audit. Gedurende deze fase zal uw organisatie dan de door 

Risklane benodigde documentatie en evidence aanleveren. 

PRE-AUDIT 

 

06 
Tijdens Fase 6 worden naar aanleiding van de pre-audit, 

verbeteringen in beheersmaatregelen en het 

managementsysteem doorgevoerd en worden oplossingen 

gerealiseerd voor de geïdentificeerde probleemgebieden. Hierbij 

dragen wij oplossingen aan die door u binnen de organisatie en 

het ISAE 3402 rapport doorgevoerd kunnen worden. Fase 6 zal 

leiden tot de definitieve ISAE 3402 rapportage.  

DOORVOEREN VERBETEREN 

 

07 
Tijdens Fase 7 wordt door een externe accountant de audit 

verricht. Wij kunnen u ondersteunen bij het kiezen van een 

accountant die het proces zal structureren en managen volgens 

een beproefde aanpak om zodoende uw bedrijfsprocessen zo min 

mogelijk te verstoren en het proces zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen. 

AUDIT 

 



 

 

  

CLOUD REPORTING TOOL 
 

CONTROLREPORTS 

ControlReports is een Cloud Reporting Tool, waarin best practices 

op het gebied van risk management en interne beheersing zijn 

opgenomen. ControlReports werkt door middel van 

vraaggestuurde templates, waarin procesbeschrijvingen en 

beheersmaatregelen online beschreven en aangepast kunnen 

worden aan de bedrijfssituatie.  

 

Met ControlReports kan een risk management framework betaalbaar en 

effectief, ingericht en verbeterd worden. Een ControlReports licentie is als 

Software-as-a-Service (SaaS) gedurende een periode van maximaal één jaar 

beschikbaar voor het opstellen van één ISAE 3402 rapportage (eenmalige 

licentie). 

PROFESSIONEEL KOSTENBESPAREND 

Met ControlReports bepaalt u zelf de reikwijdte van 

de rapportage. ControlReports bevat verschillende 

best practices voor de inrichting van de General IT 

Controls (GITC’s) en het risk management 

framework. Deze best practices zijn gebaseerd op 

frameworks zoals COSO 2013/2017, ISO 31000, 

CoBiT5 of de Trust Services Criteria.  

Door gebruik te maken van ControlReports 

ontvangt u een professionele ISAE 3402 rapportage 

die door uw opdrachtgevers ook als zodanig 

herkend zal worden. Daarnaast wordt een 

besparing gerealiseerd ten opzichte van een 

regulier implementatietraject, waarbij u 

ondersteund wordt door consultants van Risklane. 

ControlReports helpt bij het opstellen van het control framework, het analyseren van risico's en het ontwerpen van 

het totale risk management framework en individuele controls. De gestructureerde workflow bestaat uit een 

stapsgewijze aanpak met richtlijnen voor het opstellen van het rapport, voorbeelden en illustraties om de vereisten 

te begrijpen en de processen effectief te analyseren. De stapsgewijze benadering bestaat uit een beheersfase, 

risicoanalyse fase en een rapportagefase die resulteert in de ISAE 3402 (SOC 1) rapportage en de vereiste 

documentatie. 
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