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I
nterne inspectiefuncties hebben een gedaantewisseling ondergaan. Dat gebeurde in een tijdsbestek van 

circa vijftien jaar. In die periode heeft het gegevensgerichte inspecteren plaats gemaakt voor systeem-

gericht onderzoek. Afzonderlijke inspectiefuncties kwamen te vervallen; inspecteurs maakten de over-

stap naar een andere afdeling. Inspectieprofessionals van allerlei pluimage hebben trainingen doorlo-

pen om de fijne kneepjes van het systeemonderzoek onder de knie te krijgen. Men werd vertrouwd gemaakt 

met de inzichten en onderzoeksmethoden die de managementkundige internal auditor zo eigen zijn, met 

de eisen die aan de organisatiestructuur worden gesteld, alsmede met de consequenties die dat weer heeft 

voor de positionering van de inspectiefunctie. Ten slotte kan systeemtoezicht eerst effectief worden toege-

past als binnen de organisatie het construct van horizontaal toezicht integraal is geadopteerd. 

 
Eerst zien dan geloven?
De omschakeling van het proefondervindelijk vaststellen van de kwaliteit van een eindproduct naar het moe-

ten steunen op de kwaliteit van het interne toezicht brengt menig inspecteur aan het wankelen. Plotseling blijkt 

zijn grondige kennis en veeljarige ervaring slechts ten dele toepasbaar. De status van inspecteur lijkt haar glans 

te verliezen. De trainers hebben de grootste moeite het gelijk van de nieuwe aanpak over het voetlicht te krij-

gen. De inspecteur is ervan overtuigd dat alleen met feitelijk controle is aan te tonen of de werkelijkheid af-

wijkt van de goede en minder goede bedoelingen. 

Maar de slag is geslagen. Lijnmanagement is nu verantwoordelijk voor het integraal aansturen van de or-

ganisatie en voor het behalen van resultaten. Voormalige staffunctionarissen zijn aan het management toege-

voegd; interne-controlemaatregelen en grc-componenten zijn binnen het primaire proces belegd. Continuous 

monitoring en integrated business reporting zijn onmiskenbaar in opkomst.

Voor de interne inspecteur is er geen weg terug.

Concern control en internal audit als veilige havens.
De doorvoering van integrale bedrijfsvoering heeft de betekenis van concern control en internal audit op de on-

dernemingsleiding sterk doen toenemen; de omvang van de functies daarentegen is sterk verminderd. Voor 

concern control is dat laatste een effect van de overdracht van taken naar lijnmanagement. De capaciteit van 

de auditfunctie is neerwaarts bijgesteld als gevolg van de verbeterde in control status van de organisatie. Daar-

tegenover staat wel dat beide functies een breder multidisciplinair karakter hebben gekregen. Concern control 

dient immers over kennis te beschikken om multi-aspectmatige beheersings-, analyse- en rapportagesystemen 

te kunnen ontwikkelen; de internal auditfunctie zal meer dan voorheen onderzoeken uitvoeren naar thema’s als 

veiligheid, kwaliteit, documentbeheer, compliance, risico’s, performance en rechtmatigheid. 

Veel voormalige interne inspecteurs vervullen nu een functie binnen de lijn of maken deel uit van concern-

control of internal audit.

De financial auditor nu ten langen leste ook aan zet?
Zowel binnen de overheid als bij het bedrijfsleven is een diversiteit aan inspecteurs erin geslaagd zich aan de 

wijzigende omstandigheden aan te passen en hun professie vanuit een andere optiek en vanuit een andere or-

ganisatorische setting een boeiend en waardevol nieuw leven in te blazen. De vraag is waarom inspecteurs als 

financial auditors deze ontwikkeling niet volgen; vooral bij grote organisaties vormen ze vaak nog een afzonder-

lijke entiteit. Wel stellen toezichthouders nu dat de verbijzonderde financiële interne controle niet meer nodig 

is (Algemene Rekenkamer) en dat integrale managers en gezaghebbende concern controllers zelf in staat moe-

ten zijn hun verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de financiële informatiehuishouding (Reken-

kamer Rotterdam). Ook in het bedrijfsleven heeft het formeel outsourcen van de accountantsfunctie in veel ge-

vallen niet geleid tot de hierboven beschreven integratie van financiële interne controle functionarissen in het 

management en bij concern control. 

De vraag lijkt gerechtvaardigd wanneer de interne financial auditors hun collega-inspecteurs eindelijk 

zullen volgen.
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