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Inleiding  
Deze handleiding voor het Novak Kwaliteitssysteem module Kantoorregelingen bestaat uit twee delen:  
 

A. Beschrijving inhoud van de update met toelichtingen;  

B. Stappenplan voor de implementatie van de Wwft; 

C. Uitleg hoe u in 5 stappen deze update kunt verwerken.  

 

 

Beheer en onderhoud in een handomdraai geregeld met het onderhoudsabonnement voor uw 
Novak Kwaliteitssysteem!  
 
Beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem en het verwerken van updates ingewikkeld of tijdrovend? 
Voor het beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem is via Novak een onderhoudsabonnement 
beschikbaar waardoor u hier geen omkijken meer naar heeft. Informatie over dit abonnement kunt u 
eenvoudig aanvragen door een e-mail te sturen naar redactie@novak.nl.  
 
Lees de ervaringen van kantoren die u zijn voorgegaan op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/ervaring.  
 
Heeft u vragen over hulp bij het beheer en onderhoud van uw Novak Kwaliteitssysteem, dan kunt u 
contact opnemen met de projectmanager van het Novak Kwaliteitssysteem, Marcel Kurvers 
(redactie@novak.nl).  
 
Naast deze handleiding is een algemene handleiding van Scienta beschikbaar: 
http://help.mijnscienta.nl/ 
  
Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van deze update, dan kunt u een e-mail sturen naar 
redactie@novak.nl.  
 

Met vriendelijke groeten, mede namens de redacteuren, 

 

Marcel Kurvers 

Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem 
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A. Beschrijving inhoud van de update met toelichtingen 
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Wijzigingen op hoofdlijnen 
Vanaf heden (3 december 2018) is de tussentijdse update in het kader van de nieuwe Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor het Novak Kwaliteitssysteem 
beschikbaar voor de modules: 

 Kantoorregelingen (standaard regime NVKS); 
 Kantoorregelingen (verlicht regime NVKS). 

In deze update staat de implementatie van de nieuwe Wwft in de module Kantoorregelingen centraal. 
In bovengenoemde modules zijn bestaande artikelen vernieuwd en zijn nieuwe artikelen toegevoegd.  

Let op: de content in deze update is ontwikkeld voor een ‘gemiddeld’ mkb-accountantskantoor. Indien 
uw kantoor zich richt op bijzondere branches en cliënten, dient u mogelijk aanvullende maatregelen te 
treffen. Bij twijfel dient u de Wwft en zo nodig de aanvullende informatie van de NBA* en het BFT te 
raadplegen.  

Ten tijde van de ontwikkeling van deze update, is vanuit de NBA nog geen bijgewerkte versie van de 
NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren Wwft beschikbaar. Na het beschikbaar komen van deze 
richtsnoeren kan het voorkomen dat er nog een aanvullende update verschijnt om aangesloten te 
blijven op de inhoud van deze richtsnoeren. Het verdient aanbeveling om de berichtgeving hieromtrent 
in de gaten te houden (onder andere de nieuwsbrief van Novak). 
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Wijzigingen op detailniveau 
De update bevat op detailniveau de volgende aanpassingen en uitbreidingen in het kader van de 
nieuwe Wwft: 

Kantooropzet en beheersing 

 Kantooropzet: dit artikel is aangevuld met een toelichting hoe de onafhankelijke compliance 
functie en auditfunctie binnen het kantoor zijn ingevuld in het kader van de nieuwe Wwft. Ook 
is een aanscherping in het kader van de AVG opgenomen. 
Let op: inrichting van de onafhankelijke compliancefunctie. De wet vereist dat instellingen een 
onafhankelijke compliancefunctie voor de specifieke naleving van de Wwft inrichten. Deze 
‘compliance officer’ houdt zich bezig met de controle van de naleving van de wettelijke én de 
interne regels door de instelling. Ook is deze verantwoordelijk voor het melden van 
ongebruikelijke transacties bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland). De 
‘compliance officer’ kent de richtlijnen voor het vastleggen van cliëntengegevens, draagt zorg 
voor de uitvoering van het maatregelenbeleid en volgt de procedures bij niet-naleving. 
Daarnaast moet deze ‘compliance office’ de uitoefening van de compliancefunctie controleren 
wanneer dit passend is bij de aard en omvang van de instelling. Gezien de aard en omvang 
van de meeste gebruikers van het Novak Kwaliteitssysteem, hebben wij er in de standaard 
voor gekozen om deze taak op te dragen aan de kwaliteitsbepaler en niet een specifieke 
‘compliance officer’ te benoemen.  

 Risicobeleid cliënten: dit artikel is nieuw toegevoegd in het kader van de nieuwe Wwft.  
Let op: 

o Instellingen zijn verplicht om een beoordeling van de eigen risico’s op witwassen en 
financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. Op 
verzoek moet deze risicobeoordeling aan de toezichthouder worden verstrekt. De 
risico beoordeling is vormvrij, wel moet de toezichthouder in staat zijn om te 
beoordelen of u de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme voldoende in 
kaart heeft gebracht en u uw beleid en procedures om deze risico’s te beheersen 
adequaat heeft ingericht. 

o Bij een dergelijke risicobeoordeling analyseert de instelling de inherente risico’s op 
witwassen en terrorismefinanciering. Bij het vaststellen en beoordelen van deze 
risico’s houdt de instelling in ieder geval rekening met de risicofactoren die verband 
houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met 
landen of geografische gebieden. Denk bijvoorbeeld aan de landen waarin een 
instelling actief is. Vervolgens beoordeelt u de effectiviteit van de beheersmaatregelen 
die tegenover deze inherente risico’s staan, waarna u de hiaten in de bestaande 
beheersmaatregelen bepaalt. Aan de hand hiervan bekijkt u welke aanvullende 
maatregelen u treft. Deze risicobeoordeling ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van 
het beleid, procedures en maatregelen, om de geïdentificeerde risico’s te beperken en 
effectief te beheersen. 

o Instellingen dienen (in ieder geval) met de Europees4 en nationaal5 geïdentificeerde 
risico’s rekening te houden bij het opstellen van hun risicobeoordelingen. Daarnaast 
dienen zij rekening te houden met de door de FATF6 geïdentificeerde risico’s7. 
Verder kijkt de instelling naar zijn type cliënten. Op basis daarvan maakt de instelling 
een risicoanalyse. In die analyse staat welke (soort) cliënten het stempel hoog risico 
krijgen en welke (soort) cliënten niet. Een instelling neemt voorts beheersmaatregelen 
en is specifiek over welke maatregelen genomen worden. De risicobeoordeling kan er 
ook toe leiden dat een instelling tot de conclusie komt dat onvoldoende 
beheersmaatregelen mogelijk zijn en dat daarom bepaalde risico’s in het geheel 
moeten worden vermeden. 
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 De kwaliteitsbepaler: een algemene aanscherping in het kader van de nieuwe Wwft. 
 De kwaliteitsmanager: een algemene aanscherping in het kader van de nieuwe Wwft. 
 De (eindverantwoordelijke) accountant (verlicht regime): toevoeging met betrekking tot de 

nieuwe hardheidsclausule in de NVKS (artikel 27a). 
 

Beheersing 

 NVKS-matrix: hierin is een verwijzing opgenomen naar de nieuwe risicomatrix cliënten (zie 
hierna). 

 Risicomatrix cliënten: in deze matrix is de risicobereidheid (risk appetite) van het kantoor 
opgenomen. Dit is een uitwerking vanuit het Risicobeleid cliënten. Deze risicomatrix dient door 
het kantoor te worden gevuld op basis van een uit te voeren risico-analyse. Welk risico’s zijn 
voor het kantoor acceptabel en welke niet? is het kantoor bereid te nemen en welke niet. De 
risicomatrix cliënten hoort bij het risicobeleid cliënten. De matrix is reeds gevuld met 
voorbeelden. Deze voorbeelden dient u te vervangen door de uitkomsten van een eigen 
risicoanalyse.  

Guidance 

 Diverse verwijzingen naar instructies in de kruistabellen zijn aangepast om de aansluiting met 
het gewijzigde Novak Kwaliteitssysteem te houden. 

Kantoorregelingen 

 Instructie cliëntacceptatie: dit artikel is aangescherpt in het kader van de nieuwe Wwft voor 
wat betreft de identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en het opstellen van het 
risicoprofiel. Daarnaast is dit artikel gewijzigd omdat de nieuwe Wwft min of meer dwingt om 
het vier-ogen-principe toe te passen bij cliëntacceptatie en de continuatie van de relatie met 
de cliënt. 

 Instructie cliëntonderzoek identificatie en verificatie: dit artikel is nieuw toegevoegd waardoor 
duidelijker staat beschreven hoe zowel identificatie als verificatie van de identiteit dient plaats 
te vinden.  
Let op:  de Wwft vereist nu verplichte identificatie ten aanzien van de UBO. Het begrip UBO 
(de Ultimate Beneficial Owner ofwel de uiteindelijk belanghebbende) in een juridische entiteit 
is niet nieuw. U moet een cliëntenonderzoek uitvoeren dat inzicht geeft in de identiteit van de 
UBO’s van de cliënt. De definitie van het begrip UBO is in de herziening echter uitgebreid. Dit 
wordt verduidelijkt in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Voorheen was het voor bepaalde 
juridische entiteiten, zoals stichtingen en verenigingen, niet mogelijk om een UBO aan te 
wijzen. Met de nieuwe definities moet u nu altijd een UBO identificeren. Als het niet mogelijk is 
om een natuurlijke persoon vast te stellen die het uiteindelijke eigendom of de uiteindelijke 
zeggenschap heeft, wordt het leidinggevend personeel als UBO aangemerkt. Deze personen 
worden ‘pseudo-UBO’ genoemd. 

 Instructie risicoprofiel cliënt en beoordeling integriteit: dit artikel is vernieuwd en bevat de 
uitleg over hoe het risicoprofiel dient te worden opgesteld. De titel van de instructie is 
eveneens aangepast naar Instructie cliëntonderzoek risicoprofiel zodat deze goed aansluit op 
de nieuwe Instructie cliëntonderzoek identificatie en verificatie.  

 Instructie Politiek Prominent Persoon: dit artikel is nieuw toegevoegd voor de situatie dat u 
PEP’s bedient. In de standaard van het Novak Kwaliteitssysteem, gaan we ervan uit dat 
gebruikers doorgaans geen PEP’s bedienen. Indien dit ook voor uw kantoor geldt, kunt u dit 
artikel depubliceren. Bedient u wel PEP’s, dient u dit artikel toe te passen en het Risicobeleid 
cliënten hierop aan te passen.  

 Instructie melding ongebruikelijke transacties (Wwft): dit artikel is vernieuwd om duidelijker te 
beschrijven wanneer moet worden gemeld en wat er moet worden gemeld.  
Let op: aangepaste indicatoren meldingsplicht in de Wwft. Een belangrijke wijziging in de wet 
gaat over de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Wanneer u afwijkende 
transactiepatronen signaleert, kan dat een indicatie vormen voor witwassen of 
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terrorismefinanciering. In de nieuwe richtlijn bent u nu verplicht om deze ongebruikelijke 
transacties altijd te melden bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland). Het 
vermoeden dat een transactie verband houdt met witwassen of het financieren van terrorisme 
is al voldoende. Bij de beoordeling of je een transactie als ongebruikelijk aanmerkt, gelden de 
objectieve en subjectieve indicatoren die in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn genoemd. 
Bovendien moet u contante transacties met een waarde van € 10.000 of meer die betaald zijn 
aan, of met tussenkomst van een kantoor, in alle gevallen melden. Voorheen lag die grens op 
€ 15.000. 

Modules op opdrachtniveau 

 De stappenplannen en instructies opdrachtaanvaarding en instructies continuatie zijn qua 
terminologie aangepast zodat deze aansluiten bij de nieuwe en vernieuwde instructies en 
modellen. Zo nodig zijn ook andere instructies aangepast qua terminologie en verwijzingen.  

 In de module Overige Non Assurance Opdrachten is de vrijstelling voor cliëntonderzoek in het 
kader van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren eruit gehaald.  
Let op: de vierde anti-witwasrichtlijn legt nog meer de nadruk op de risicogebaseerde aanpak 
van het cliëntenonderzoek. De wet vereist dat u voor elke zakelijke relatie een 
risicobeoordeling op witwassen en financieren van terrorisme moet opstellen. Die beoordeling 
bepaalt de diepgang van het cliëntenonderzoek en de maatregelen die je moet treffen. 
Vrijstelling van het cliëntenonderzoek voor bepaalde cliënten (zoals overheidsinstanties) en 
diensten (zoals een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting) is niet meer mogelijk. Maatwerk 
dus. Alleen de intensiteit van de maatregelen die u in het kader van het cliëntenonderzoek 
neemt, kan dus nog variëren. Daarbij komt nog dat sinds de nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden, de privacyregels een stuk strenger zijn 
geworden. Gegevens die worden verzameld voor cliëntenonderzoek moeten dus ook volgens 
de AVG-richtlijnen worden verwerkt. 

Modellenbibliotheek 

 Model nieuwe cliënt: in dit model is de ondertekening door de cliënt verwijderd. De Wwft 
vereist niet dat als u op een dergelijke wijze de identificatie vastlegt (in plaats van een kopie 
identiteitswijs), de cliënt moet tekenen. In de Standaard gaan we er mede in het kader van de 
AVG (organisatorische en technische maatregelen) ervan uit dat we geen kopie van een ID-
bewijs meer opnemen maar de identificatiegegevens vastleggen op dit model. Dit model wordt 
vervolgens opgeslagen in het cliëntdossier. Zijn er meerdere personen van wie de identiteit 
dient te worden vastgelegd? Dan kunt de u de bijlage zo vaak als nodig in hetzelfde document 
kopiëren waardoor u alle identificatiegegevens in één document heeft. 

 Model risicoprofiel en beoordeling integriteit cliënt: dit model is vernieuwd in verband met de 
nieuwe Wwft. Dit document bevat nu alleen nog de gegevens in het kader van het 
risicoprofiel.  
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B. Stappenplan implementatie wijziging Wwft 
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In juli 2018 is de gewijzigde Wwft van kracht geworden. Om de gewijzigde Wwft te implementeren 
dient een accountantskantoor de volgende stappen te nemen: 

1. Aanpassingen in de organisatie 

Beleidsbepaler 
Het kantoor dient een beleidsbepaler aan te wijzen als verantwoordelijke voor de naleving van de 
Wwft. Deze beleidsbepaler zal dan tevens leiding geven aan de uitvoering van dit implementatieplan. 

Onafhankelijke complice functie en onafhankelijke audit functie 
Evenredig  aan de aard en omvang van het kantoor moeten een onafhankelijke compliance functie en 
een onafhankelijke audit functie worden ingesteld. Volgens de Specifieke leidraad naleving Wwft voor 
accountants van het Bureau Financieel Toezicht (oktober 2018) brengt een redelijke wetstoepassing 
mee om in ieder geval een compliance functie en auditfunctie verplicht te stellen bij ondernemingen 
die op grond van de WOR verplicht zijn een ondernemingsraad te hebben (doorgaans met een totaal 
personeelsbestand vanaf 50 werknemers of meer op jaarbasis). In bijzondere omstandigheden kan bij 
instellingen met minder dan 50 werknemers een auditfunctie of compliance functie verplicht zijn gezien 
de ‘aard’ van de onderneming. Indien uit het risicobeleid van een instelling blijkt dat deze voor meer 
dan 75% cliënten of transacties heeft met een hoog risicoprofiel. 

2. Het opstellen van een risicobeleid, het maken van een risicobeoordeling op kantoorniveau 
en het treffen van maatregelen 

Het kantoor dient een risicobeleid op te stellen (zie het nieuwe artikel ‘Risicobeleid cliënten’ in de 
module ‘Kantooropzet en beheersing’, sectie ‘Kantooropzet’). Als onderdeel van dit risicobeleid dient 
een risicobeoordeling op kantoorniveau te worden uitgevoerd met betrekking tot  de risico’s op 
witwassen en financiering van terrorisme door cliënten. Het risicobeleid houdt in ieder geval rekening 
met het type cliënten van het kantoor, de landen en geografische regio’s waar het kantoor werkzaam 
is, de aard van de dienstverlening en de aard en omvang van het kantoor. Ook worden er op 
Europees en nationaal niveau risicobeoordelingen opgesteld waar het kantoor rekening mee dient te 
houden. De risicobeoordeling wordt vastgelegd in het nieuwe artikel ‘Risicomatrix cliënten’ (module 
‘Kantooropzet en beheersing’, subsectie ‘Beheersing’). De risicobeoordeling wordt actueel gehouden 
en desgevraagd verstrekt aan de toezichthouder (Bft).  

Naar aanleiding van de risicobeoordeling worden maatregelen getroffen die in het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing dienen te worden geïmplementeerd. Op basis van de uitgevoerde 
risicobeoordeling dienen gedragslijnen, procedures en maatregelen te worden vastgesteld. Zie 
hiervoor de wijzigingsvoorstellen en de nieuwe artikelen in de sectie ‘Cliëntbeheer en -acceptatie’ van 
de module ‘Kantoorregelingen’ en de bijbehorende modellen in de modellenbibliotheek (sectie 
‘Kantoorvoering’, subsectie ‘Cliëntbeheer en -acceptatie’). 

3. Het aanscherpen van het cliëntonderzoek 

De werkzaamheden met betrekking tot het cliëntonderzoek betreffen onder meer het (opnieuw) 
bepalen van het risicoprofiel van de cliënt rekening houdende met de risicobeoordeling op 
kantoorniveau, het nemen van op risico gebaseerde maatregelen om vast te stellen of de cliënt een 
PEP is, het (in alle gevallen behalve wanneer de cliënt een natuurlijk persoon is) identificeren van de 
UBO en het nemen van redelijke maatregelen voor het verifiëren van de identiteit van de UBO, en het 
zo nodig (vaker dan voorheen het geval was) uitvoeren van een verscherpt cliëntonderzoek. Het 
risicoprofiel van de cliënt dient te worden gemonitord waarbij aandacht wordt gegeven aan complexe 
en uitzonderlijk grote transacties en uitzonderlijke transactiepatronen. 
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4. Cliëntacceptatie en continuatie van de relatie met de cliënt: vier-ogen-principe 
implementeren 

De nieuwe Wwft dwingt min of meer om het vier-ogen-principe toe te passen bij de cliëntacceptatie en 
de continuatie van de relatie met de cliënt. Dit betekent dat u moet nadenken over hoe u op 
beleidsbepalersniveau minimaal twee personen de finale beoordeling van de cliëntacceptatie dan wel 
de continuatie van de relatie met de cliënt laat doen.  

5. Verplichte klokkenluidersregeling 

Op grond van artikel 20a Wwft is een kantoor verplicht een klokkenluidersregeling te hebben. In het 
Novak Kwaliteitssysteem is dit ondervangen met de klachtenregeling in het kader van de NVKS dan 
wel de klokkenluidersregeling in het kader van de Wet huis voor Klokkenluiders voor kantoren met 50 
medewerkers of meer. 

6. Verzwaring van de interne opleidingseis, rekening houdend met de risicobeoordeling op 
kantoorniveau 

De interne opleidingsinspanning zal moeten worden aangepast opdat de werknemers, alsmede de 
dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend 
met de risico’s, aard en omvang van de instelling, bekend zijn met de bepalingen van de Wwft en 
periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en 
een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren. 

7. NVKS kwaliteitscirkel 

De aanpassingen in het kwaliteitssysteem lopen mee in de NVKS kwaliteitscirkel. Dit betekent dat de 
implementatie van de wijziging Wwft dient te worden beoordeeld, en dat in overeenstemming met de 
gewijzigde wet de naleving van de wettelijke en interne regels met betrekking tot de beheersing van 
Wwft risico’s dient te worden bewaakt en de opzet en werking van de genoemde gedragslijnen, 
procedures en maatregelen dienen te worden getoetst. 
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C. Stap voor stap uitleg voor de verwerking van de update 
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Stap 1: Inloggen  
Allereerst dient u de Scienta-omgeving van uw kantoor te openen. Weet u het adres van deze digitale 
kantooromgeving niet meer, of bent u uw inloggegevens vergeten, neem dan contact op met de 
helpdesk van Scienta (0341 - 700 256).  
 

 
 
Wanneer u bent ingelogd, opent u de beheeromgeving van uw Novak Kwaliteitssysteem door in 
Scienta rechtsboven op ‘beheer’ te klikken zoals in onderstaande schermafbeelding weergegeven. U 
komt nu in de beheeromgeving van uw Novak Kwaliteitssysteem. 
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Stap 2: Update ophalen 
 
In de beheeromgeving kunt u door middel van de knop ‘zoek naar abonnement-updates’ de update 
ophalen zoals op onderstaande schermafbeelding is weergegeven. Op basis van uw abonnement 
wordt nu zichtbaar welke wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en welke nieuwe artikelen de 
update voor u bevat. Indien u een abonnement heeft op meerdere modules van het Novak 
Kwaliteitssysteem, ontvangt u ook voor de andere modules updates wanneer u deze nog niet eerder 
heeft opgehaald. 

 

Zodra u op de knop heeft geklikt, wordt een overzicht voorbereid waarmee u kunt zien voor welke 
artikelen een update beschikbaar is.  
 
Het is mogelijk om een selectie van de totale update die voor u beschikbaar is, nog niet op te halen. 
Bijvoorbeeld wanneer er nog een update van een andere module van het Novak Kwaliteitssysteem 
beschikbaar is die u nog niet wenst te verwerken. In dat geval plaatst u een ‘vink’ voor het 
desbetreffende artikel en klikt u boven de  tabel met wijzigingsvoorstellen op ‘Uitsluiten’. Zie 
onderstaande schermafbeelding: 
 

 
De wijzigingsvoorstellen waarbij u voor ‘Uitsluiten’ heeft gekozen, worden vervolgens niet opgehaald. 
De volgende keer dat u wederom naar abonnement-updates gaat zoeken, worden deze 
wijzigingsvoorstellen opnieuw aangeboden.  
 
Let op: haal de update pas op zodra u deze ook daadwerkelijk gaat verwerken. Updates blijven 
voor u beschikbaar, ook wanneer u de update niet direct na het verschijnen ophaalt. Er wordt 
immers een vergelijking gemaakt tussen de content die u voor het laatst heeft opgehaald en de 
content die ondertussen in de redactieomgeving is gewijzigd.  
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Deze update bevat een aantal nieuwe artikelen. Nieuwe artikelen worden standaard als een 
‘Publiceren na update’ artikel weergegeven. Hiermee zijn de artikelen na het binnenhalen voor 
iedereen te raadplegen (zowel voor medewerkers als voor u als beheerder). Het is aan te raden om 
nieuwe artikelen eerst op ‘depubliceren na update’ te zetten zodat u als beheerder eerst de nieuwe 
artikelen kunt beoordelen en deze zo nodig eerst kantoorspecifiek kunt maken. Vervolgens kunt u 
artikelen handmatig ‘publiceren’ wanneer deze gereed zijn. Nieuwe artikelen worden met een groene 
‘vink’ weergegeven zoals op onderstaande schermafbeelding te zien is. 
 

 
 

Nieuwe artikelen ophalen 

Om de nieuwe artikelen ‘gedepubliceerd’ op te halen, kruist u het selectievakje aan boven de tabel. 
Vervolgens klikt u op ‘Depubliceren na update’. Zie bovenstaande schermafbeelding. Let op: deze 
actie wordt alleen uitgevoerd op nieuwe artikelen en niet op bestaande artikelen waarop u 
wijzigingsvoorstel ontvangt.  

Klik vervolgens rechts bovenin op ‘Updates verwerken’ om de update op te halen zoals weergegeven 
op onderstaande schermafbeelding.  

 

U kunt in het overzicht ‘Achtergrond opdrachten’ waarin u automatisch terecht bent gekomen, de 
voortgang zien van het ophalen van de update zien. Indien de complete update is ontvangen, wordt 
onder ‘status’ ‘Succesvol verwerkt’ weergegeven. Zie onderstaande schermafbeelding.
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Stap 3: Structuur actualiseren 
 
Deze update bevat een aantal nieuwe artikelen. Het is van belang dat deze nieuwe artikelen op de 
juiste plek (qua structuur) in uw Novak Kwaliteitssysteem komen. Standaard worden nieuwe artikelen 
onderaan in de desbetreffende sectie geplaatst.  
 
U kunt geautomatiseerd de structuur van uw Novak Kwaliteitssysteem actualiseren. 
 
Het is overigens aan te raden om de indeling van uw Novak Kwaliteitssysteem zoveel mogelijk gelijk 
te houden aan de Novak-standaard aangezien de tekstuele verwijzingen die door de reactie zijn 
aangebracht (bijvoorbeeld een verwijzing vanuit een instructie naar een model in de 
modellenbibliotheek) dan blijven kloppen. Indien u de structuur van uw Novak Kwaliteitssysteem of de 
modellenbibliotheek aanpast, zult u deze tekstuele verwijzingen ook aan moeten passen aan uw eigen 
indeling.  
 
Let op, het gaat bij het actualiseren van de structuur niet om de inhoud van artikelen, maar om 
de volgorde van artikelen  en de verdeling van artikelen in de diverse (sub)secties (= structuur). 
Ook in een kantoorspecifiek gemaakt Novak Kwaliteitssysteem kunt u automatisch de 
structuur actualiseren, er is geen effect op de inhoud van uw Novak Kwaliteitssysteem.  
 
Ook is het mogelijk om de structuuraanpassing handmatig door te voeren. U kiest voor handmatig 
indien u bijvoorbeeld de volgorde in andere modules van het Novak Kwaliteitssysteem zo wenst te 
laten zoals u deze nu heeft ingericht. Dit is meestal aan de orde wanneer u veel ervaring heeft op het 
gebied van het werken met Scienta. Om deze reden wordt handmatig aanpassen van de structuur niet 
beschreven in deze handleiding, maar wordt u verwezen naar de algemene handleiding van Scienta 
(http://help.mijnscienta.nl) waarin dit onderwerp is uitgewerkt.  
 
Voor automatische actualisatie van de structuur ga naar ‘Abonnementen’ en kies vervolgens voor 
‘Herstellen naar oorspronkelijke structuur’. Plaats vervolgens een vink achter ‘Corrigeer de titel van de 
categorie (voor wijziging van de hoofdstuknaam). Plaats vervolgens een vink achter ‘Ja, ik wil deze 
actie uitvoeren’ en klik op ‘Uitvoeren’. Zie de schermafbeelding hieronder.  
 

 
Het verwerken kan enige tijd duren. Dit is afhankelijk van het aantal te corrigeren artikelen. 
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Stap 4: Niet-afgewikkelde wijzigingsvoorstellen verwerken  
 
De niet-afgewikkelde wijzigingsvoorstellen dienen te worden verwerkt. Klik in het ‘dashboard’ op de 
snelkoppeling met wijzigingsvoorstellen (zie onderstaande schermafbeelding). 

 
 
Zodra u op de knop ‘Wijzigingsvoorstellen’ klikt, wordt het overzicht met niet afgewerkte 
wijzigingsvoorstellen geopend. Zie onderstaande schermafbeelding. 
 

 
 
Open het artikel met het niet-afgewikkelde wijzigingsvoorstel door op de artikelnaam te klikken zoals 
op bovenstaande schermafbeelding weergegeven.  
 
Nadat het wijzigingsvoorstel is geopend wordt in de kleuren groen en rood weergegeven wat de 
wijzigingen zijn. Groen betekent, deze tekst in het wijzigingsvoorstel is nieuw ten opzichte van de tekst 
in de huidige versie van het artikel. Rood betekent, deze tekst is in het wijzigingsvoorstel verwijderd 
ten opzichte van de tekst in de huidige versie van het artikel. 
 

 
 
Let op: Afhankelijk van het feit of u het desbetreffende artikel kantoorspecifiek heeft gemaakt, kiest u 
op de volgende pagina’s voor de methode A of B om de wijzigingen uit het wijzigingsvoorstel over te 
nemen.  
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Methode A: Verwerking in een kantoorspecifiek gemaakt artikel  

Indien het wijzigingsvoorstel is uitgebracht op een kantoorspecifiek gemaakt artikel, zullen veel groene 
en rode teksten worden weergegeven zodra u het wijzigingsvoorstel heeft geopend. Door middel van 
de functionaliteit ‘Vergelijk met de vorige versie van de content provider’ kunt u heel eenvoudig het 
actuele wijzigingsvoorstel van Novak vergelijken met de vorige versie van Novak. Op deze wijze ziet u 
wat er in de Novak-standaard is gewijzigd en kunt u zelf bepalen of u deze wijzigingen wenst over te 
nemen in uw eigen kantoorspecifieke artikel (Zie onderstaande schermafbeelding). 
 

 
 
Indient u de tekst wilt overnemen uit het wijzigingsvoorstel, selecteert u uit het wijzigingsvoorstel de 
gewenste tekst. Doordat de verschillen in dit wijzigingsvoorstel in groen en rood worden weergegeven, 
kan het lastig zijn om de juiste tekst te selecteren. Klik op de knop ‘Vergelijken’ boven het 
wijzigingsvoorstel, om alleen de meest actuele tekst in het wijzigingsvoorstel te zien (Zie onderstaande 
schermafbeelding). 
 

 
 
Selecteer de gewenste tekst en kopieer deze door met uw muis voor de te selecteren tekst te gaan 
staan, de linker muisknop ingedrukt te houden en uw muis naar het einde van de te kopiëren tekst te 
slepen. Vervolgens laat u de linker muisknop los en klikt u op de rechtermuisknop. Kies in dit menu 
voor ‘Kopiëren’. Vervolgens klikt u met uw linker muisknop in uw actieve artikel aan de linkerzijde op 
de plek waar u de gekopieerde tekst wilt plakken. Kies in de menubalk van het tekstvlak waar u uw 
muiscursor heeft neergezet voor het icoontje ‘Plakken als platte tekst’. (Zie onderstaande 
schermafbeelding). 
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Het spreekt voor zich dat u de bestaande tekst (eerst) moet verwijderen of ‘overschrijven’ om ervoor te 
zorgen dat de oude teksten niet blijven staan. Zodra op deze wijze een wijzigingsvoorstel is afgewerkt, 
dient het wijzigingsvoorstel uit de lijst met wijzigingsvoorstellen te worden gehaald. Dit doet u door op 
‘Ja’ te klikken bij ‘Verwerkt’ zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven: 

 
 
Afhankelijk van uw Scienta-licentie kan hier in plaats van bovenstaande weergave, onderstaande 
weergave beschikbaar zijn: 
 

 
 
In dat geval kiest u voor één van onderstaande mogelijkheden en klikt u vervolgens op toepassen: 

 
 
Om het artikel af te sluiten, kiest u voor opslaan en vervolgens ‘Sluit editor’, rechtsboven het scherm 
zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven.  
 

 
 
Op deze wijze verwerkt u de wijzigingsvoorstellen in de kantoorspecifiek gemaakte artikelen.  
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Methode B: Verwerking in niet kantoorspecifiek gemaakte artikelen  
Indien u een artikel (instructie of model) (nog) niet specifiek heeft gemaakt, kunt u de inhoud van het 
wijzigingsvoorstel direct in zijn totaliteit accepteren door op de knop ‘Accepteer dit wijzigingsvoorstel’ 
te klikken. Zie onderstaande schermafbeelding. Hiermee kopieert u de gehele inhoud van het 
wijzigingsvoorstel ineens naar uw artikel. 
 

 
 
Alle voorstellen wegwerken  
Herhaal deze stappen totdat alle wijzigingsvoorstellen zijn weggewerkt. 
 
Om het artikel af te sluiten, kiest u voor opslaan en vervolgens ‘Sluit editor’, rechtsboven het scherm 
zoals op onderstaande schermafbeelding weergegeven.  
 

 
 
 
Op deze wijze verwerkt u de wijzigingsvoorstellen in niet-kantoorspecifiek gemaakte artikelen.  
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Let op: indien u diverse artikelen heeft waarvan u weet dat deze niet kantoorspecifiek zijn gemaakt, 
kunt u wijzigingsvoorstellen op deze artikelen automatisch verwerken. Denk bijvoorbeeld aan 
modellen in de modellenbibliotheek. Selecteer hiervoor in het overzicht met wijzigingsvoorstellen links 
onderin de herkomst van het artikel. Dit moet zijn ‘Wijzigingsvoorstel van Content Provider’. 
 
Vervolgens kunt u bijvoorbeeld onder ‘Categorie’ aan de linkerzijde tevens de modellenbibliotheek 
selecteren. Tot slot plaats u boven de tabel met de wijzigingsvoorstellen een vink in het selectievlakje 
en kiest u voor ‘Implementeer wijzigingsvoorstellen. Zie de schermafbeelding hieronder voor 
bovengenoemde stappen. 
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Stap 5: Beoordelen en activeren nieuwe artikelen  
 
Als laatste stap dienen de artikelen te worden beoordeeld die nieuw zijn opgenomen. Het betreft hier 
de volgende artikelen: 
 
Kantooropzet en beheersing: 

 Risicobeleid cliënten; 
 Risicomatrix cliënten. 

 
Kantoorregelingen 

 Instructie cliëntonderzoek identificatie en verificatie 
 Instructie Politiek Prominent Persoon 

 
De nieuwe artikelen dienen te worden beoordeeld en kantoorspecifiek te worden gemaakt. Vervolgens 
kunt u de artikelen publiceren zodat medewerkers erover kunnen beschikken. Het publiceren werkt als 
volgt.  
 
Open de desbetreffende sectie. Achter de artikelnaam staat een kolom met ‘groene vinken’, ‘Pub’. Dit 
betekent: publicatie. Artikelen die gedepubliceerd zijn (en dus (nog) niet in gebruik door het kantoor), 
hebben een ‘rood kruis’, artikelen die gepubliceerd zijn (en daarmee in gebruik zijn bij het kantoor), 
hebben een ‘groene vink’. Klik op het ‘rode kruis’ om artikelen te publiceren. Zie onderstaande 
schermafbeelding.  
 

 
 
Meerdere artikelen ineens publiceren? Plaats een ‘vink’ in het vlakje voor de desbetreffende artikelen, 
en klik vervolgens boven de tabel op ‘Publiceren’. Zie de schermafbeelding hierboven. 
 
Tip: depubliceer artikelen in het Novak Kwaliteitssysteem of de modellenbibliotheek die niet van 
toepassing zijn op het kantoor, dit is essentieel in het kader van de periodieke kwaliteitstoetsing vanuit 
de beroepsorganisatie. Alles wat u gepubliceerd heeft, kan getoetst worden. Denk bijvoorbeeld aan 
het artikel over de PEP. Indien u geen PEP’s bedient, kunt u dit artikel gedepubliceerd laten.  
 
Na afronding van deze laatste stap, is de update verwerkt. 


