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Actie Beschrijving 
Introductie Vooraf 

Voor dit proces voor het eerst van start gaat moeten de adviseur bedrijfsbureau met elke coördinator van een RMT de volgende 
twee punten vastleggen in werkafspraken: 

- Afspraken over de wijze en frequentie waarop de verwachte interventies bij de adviseur bedrijfsbureau aangeleverd 

worden 
- Afspraken over de informatie die in de management rapportage richting de RMT coördinator komt te staan 

 
Voorwaarde aanleveren interventies 
De minimale vereiste voor het doorgeven van de  registraties is 1x per 2 weken. De voorkeur is echter dagelijks. De manier 
waarop de interventies worden doorgegeven kan en mag per RMT verschillen, maar de coördinator is verantwoordelijk voor het 

organiseren van een goede werkafspraak. De adviseur bedrijfsbureau stemt hiervoor maandelijks af.  
 
Voordat een RMT de interventies bij de adviseur bedrijfsbureau aanlevert:  

 Controleert het RMT dat er voldoende budget is op basis van de rapportage interventiebudgetten. De  coördinator RMT is 

hiervoor verantwoordelijk. Hoe en door wie dit gecontroleerd wordt is aan het RMT zelf om te bepalen 
 Adviseurs of coördinator RMT geven bij elke interventie die zij inzetten aan de adviseur bedrijfsbureau door: 

- RMT 

- Adviserende partij 
- Type budget , type interventie en doelgroep 
- Bedrag incl. eventuele btw 
- Inkopende partij 

 
Verwachte interventies 
Verwachte interventies zijn interventies die al wel zijn gekoppeld aan een klant maar waarvoor nog geen offerte of factuur voor 

bestaat.   
 

Registreren 
verwachte 
interventies 

Conform de gemaakte werkafspraken ontvangt de adviseur bedrijfsbureau de verwachte interventies die door een RMT ingezet 
worden. 

 

 Dagelijks worden de registraties die via de mail binnenkomen oor de adviseur bedrijfsbureau vastgelegd in het 
Interventiebestand RMT en gearchiveerd 

 De adviseur bedrijfsbureau stuurt dagelijks het bijgewerkte Interventiebestand RMT naar de coördinator RMT 
 



Verwerken 
actuele stand van 
de beschikbare 
budgetten in het 
voorblad 
interventie 
bestand 

Maandelijks ontvangen de adviseurs bedrijfsbureaus via de business controller van de Kassier een actuele stand van de 
beschikbare budgetten.  
 

 De adviseur bedrijfsbureau verwerkt de actuele stand van de beschikbare budgetten in een voorblad van het 
‘Interventiebestand RMT’ 

 De adviseur bedrijfsbureau stuurt maandelijks op basis van het interventiebestand maandinfo (selectie obv 
interventiebestand) aan de coördinator van het RMT én aan de kassier.  
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RMT

R R (Responsible, NL: Verantwoordelijk)

A A (Accountable, NL: Eindverantwoordelijk )

S S (Supportive, NL: Ondersteunend )

C C (Consulted, NL: Geraadpleegd )

I I (Informed, NL: Geïnformeerd )

BC

ABB

Functierollen

Business Controller

Adviseur Bedrijfsbureau

Manager 

Kassier

Coördinator

 RMT

Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon 

die accountable is.

Degene die (eind)verantwoordelijk, bevoegd is en goedkeuring geeft aan het resultaat. Als het erom gaat, 

moet hij/zij het eindoordeel kunnen vellen, vetorecht hebben. Er is slechts één persoon Accountable.

Deze persoon is ondersteunend voor het resultaat. Rol lijkt veel op de C-rol.

Deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat, hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties 

(verplicht)geraadpleegd. Dit is tweerichtingscommunicatie. Als RACI gebruikt wordt, is C gelijk aan S.

Iemand die geïnformeerd wordt over de beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is 

eenrichtingscommunicatie.
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