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de administrateur kan ook als guest auditor participeren

interne auditing 
en de rol van de 
admininstrateur  
Het doel van internal auditing is de ondernemingsleiding extra zekerheid verschaffen over hoe de doelstellingen van de 

organisatie worden gerealiseerd. De vraag die in dit artikel wordt beantwoord, is of de financiële administratie hierbij een 

rol kan spelen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de kleinere organisatie. Vast staat dat die rol er is, mits er aan een aan-

tal randvoorwaarden wordt voldaan. Zo moet een afzonderlijke opdracht- en rapportagelijn worden ingesteld. Ook moet 

de administrateur veel aandacht besteden aan zijn houding en gedrag in zijn rol als objectief waarnemer.   

De financiële administratie slaat onmiskenbaar haar 
vleugels uit. Onderzoeken naar trends1) in de financië-
le en controllersfunctie tonen aan dat er een verschui-
ving plaatsvindt van transactieactieverwerking naar 

business partnering. Door het uitvoeren van activiteiten als ‘stra-
tegische ondersteuning’ en ‘tactische werkzaamheden’ wordt het 
profiel van de financiële functie sterk beïnvloed. De in publicaties 
genoemde trends als ‘vooruit kijken’ en ‘beter ontwikkelen van 
gedragsaspecten en communicatieve vaardigheden’ illustreren 
dat de financiële administratie uit haar schulp kruipt en het inter-
actieve contact met de organisatie aangaat. Deze op handen zijn-
de doorbraak wordt nog eens bevestigd door gesprekken met ad-
ministrateurs en de constatering van geënquêteerden dat zij, voor 
wat betreft de managementcyclus (figuur 1), de fasen planvoering 
en implementatie nu voldoende hebben belegd, maar nauwelijks 
nog aandacht hebben besteed aan een fenomeen als feedback- 
informatie of aan de methode internal auditing. 
De vraag die we in dit artikel behandelen, is welke bijdrage de fi-
nanciële administratie kan leveren en welke rol voor de adminis-
trateur is weggelegd bij het verbeteren van de interne reflectie in 
een organisatie van beperkte omvang. De aanname daarbij is dat 
ook de leiding van de kleinere onderneming de behoefte zal heb-
ben om de organisatie aan te passen aan de toenemende eisen 
die de omgeving stelt. Aan de orde daarbij is of het bestaande sys-

teem van checks and balances met enkele beperkte ingrepen aan 
de nieuwe ‘in control’-uitdaging kan voldoen, dan wel of de tijd 
rijp is voor het instellen van een onafhankelijke interne-audit-
functie. Om dit in goed perspectief te kunnen plaatsen, zullen we 
eerst ingaan op de toenemende invloed van toezichthouders. Ver-
volgens zullen we de functie van internal auditing duiden en de 
opkomst van de kleine auditafdeling bespreken. Daarna zullen we 
beschrijven hoe de kleinere organisatie de behoefte aan toetsende 
onderzoeken kan realiseren en hoe de financiële administratie 
hierbij een rol kan vervullen. 

de invloed van toenemend toezicht
De uitkomsten van de hiervoor aangehaalde onderzoeken staan 
niet op zich. De resultaten zijn in lijn met de toenemende aan-
dacht van toezichthouders voor het verbeteren van de internal  
governance van de aan hen toevertrouwde ondernemingen en in-
stellingen. Aandeelhouders en andere belanghebbenden eisen 
bijvoorbeeld steeds vaker dat organisaties zich beter verantwoor-
den over de risico’s die samenhangen met de organisatiestrategie 
en met de onderliggende bedrijfsvoering. Ook instanties als de 
Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Be-
lastingdienst (in casu Horizontaal Toezicht) breiden hun voor-
schriften uit en verhogen daarmee de druk op organisaties om de 
interne structuur en procesvoering aan de nieuwe eisen aan te 

auditing
door arie molenkamp, molenkamp consulting & auditing. mail voor vragen: a.molenkamp@publicauditing.nl 
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naar gedragsrichtlijnen, procedures en werkvoorschriften. Als 
deze toetsing tot twijfel of zorg leidt, zal de auditor ook zicht  
moeten bieden op de aard en het risico van de mogelijke tekort-

passen. Ten slotte wordt in de meest recente versie van de Neder-
landse Corporate Governance Code aandacht besteed aan het 
binnen de onderneming institutionaliseren van een onafhankelij-
ke, toetsende instantie. Het concept van internal auditing heeft 
met dit laatste binnen het toezichtkader zijn formele intrede  
gedaan.
Bestuurders van ondernemingen hebben er alle belang bij om de 
eisen en wensen van toezichthouders serieus te nemen en de 
kwaliteit van aansturing, beheersing, toetsing en bijsturing van de 
organisatie te verbeteren. Voor de buitenwacht komt dit vooral tot 
uiting in de kwaliteit van de externe verantwoordingsrapportages. 
Het toenemende verantwoordelijkheidsbesef bij bestuurders, 
maar meer nog het daarmee samenhangende risico, betekent in 
de praktijk veelal dat de ondernemingsleiding de hete aardappel 
doorschuift naar het uitvoerend management. Met andere woor-
den, afdelingshoofden worden op hun sturend vermogen en re-
sultaatverantwoordelijkheid aangesproken. Die opdracht kan 
dat lagere management evenwel niet uitvoeren zonder de hulp 
van de (financiële) administratie, die dit management dient te 
ondersteunen bij de verwerking en de veredeling van gegevens 
tot bijsturingsinformatie op het gebied van de operationele en 
tactische procesvoering. Pas dan kan men afdoende rapporteren 
over de mate waarin de overeengekomen doelstellingen zijn ge-
realiseerd.

Wat is internal auditing?
Internal auditing heeft tot doel de ondernemingsleiding extra ze-
kerheid te verschaffen over de mate waarin en de wijze waarop de 
doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. Met het 
uitvoeren van een audit wordt beoordeeld of de managers die 
voor de beleidsontwikkeling en de procesvoering verantwoorde-
lijk zijn, hun taken binnen de gestelde voorschriften en richtlijnen 
organiseren en uitvoeren. Ook wordt getoetst of de door de toplei-
ding uitgedragen besturingsfilosofie en de strategische kaderstel-
lingen op een verantwoorde en consistente wijze zijn uitgewerkt 

Het internal auditproces nader belicHt

Een veelgebruikt model bij de uitvoering van een audit is het zes-

stappen-model. Hierin worden als fasen onderscheiden: (1) audit-

planning, (2) vooronderzoek, (3) veldwerk, (4) rapportage, (5) eva-

luatie en (6) follow-up. Per fase wordt een product opgeleverd. De 

auditonderwerpen worden ontleend aan het jaarplan. Daarin staan 

de objecten die in enig jaar, op basis van een meerjarig risicopro-

fiel, moeten worden onderzocht.

(1) In de eerste fase van de audit, de planning, worden het doel, de 

scope en de diepgang van de audit vastgesteld. De bemensing van 

het auditteam wordt daarop afgestemd. Na enige deskresearch en 

initiële interviews wordt het auditplan opgesteld. Dit omvat de on-

derzoeksmethode, de doorlooptijd en het werkplan. In het audit-

plan wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met agenda’s en werk-

belasting van de te interviewen medewerkers.

(2) Tijdens het vooronderzoek wordt de nodige informatie verza-

meld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar organisatiebrede 

en objectgerelateerde gegevens. Geïnventariseerd worden onder 

meer beleidsvisies, kaderstellingen, organisatie- en processche-

ma’s, rapportageformats en veiligheidsprocedures. De auditors ne-

men deze normen op in een zogenoemd referentiekader. Dit geeft 

aan welke activiteiten men moet uitvoeren om de doelstellingen 

van het onderzoeksobject te realiseren, maar ook welke beheers-

maatregelen men moet treffen en welke risico’s daarmee mogelijk 

worden ondervangen. Voor zover deze informatie niet direct be-

schikbaar is, zullen het management en andere betrokkenen uit-

drukkelijk als vraagbaak dienen.

(3) Tijdens het veldwerk interviewt de auditor de procesverantwoor-

delijken, verzamelt objectgerelateerde gegevens, test de werking 

van de beheersmaatregelen en verwerft noodzakelijke inzichten. 

Per processtap brengt de auditor de getroffen beheersingsmaatre-

gelen in kaart. Het daarop volgende proces van analyse en oordeels-

vorming resulteert in conclusies en mogelijke aanbevelingen. Met 

het management vindt gaandeweg het onderzoek terugkoppeling 

plaats over de bevindingen uit het onderzoek.

(4) Na het opstellen van het conceptrapport wordt dit met het ver-

antwoordelijke management besproken. Bij voorkeur wordt het 

rapport daarbij verrijkt met toereikende respons, zoals actieplan-

nen, gekoppeld aan daarvoor verantwoordelijke personen en rea-

lisatiedata. De acceptatie van het rapport wordt door deze aanpak 

groter. Het eindrapport wordt vervolgens, inclusief het oordeel van 

de auditors, aan de opdrachtgever, het auditcomité en de audittee 

uitgebracht.

(5) De volgende fase is het evalueren van het auditproces. Hoe heeft 

de audittee het onderzoek ondergaan? Zijn de conclusies en aan-

bevelingen van betekenis en zijn deze geaccepteerd? Kan de toe-

gevoegde waarde van de audit worden benoemd?

(6) De follow-up omvat een extra onderzoeksfase. Daarin wordt na-

gegaan of de aanbevelingen en het uitgewerkte actieplan ook daad-

werkelijk zijn opgevolgd en of deze het beoogde effect hebben ge-

had. Dit onderzoek vindt enige tijd na afronding van de audit plaats. 

Figuur 1. De manangementcyclus2)

022-026_TA03_VRIJ-05.indd   23 21-02-14   11:23



24t i jdschr ift  admin i strat ie  –  nummer 3  –  maart 2014             W W W.tijdschriftadministratie .NLW W W.tijdschriftadministratie .NL            t i jdschr ift  admin i strat ie  –  nummer 3  –  maart 2014

komingen. Onder aansturing van de ondernemingsleiding zal de 
internal auditor met een zekere frequentie de organisatie syste-
matisch moeten doorlichten. Dat betekent ‘tegen het licht’ hou-
den van een bedrijfsproces, een thema (integriteit), het reorgani-
satieplan, een project (due diligence) of een bijzondere afdeling 
(research).
Met internal auditing is de toetsende schakel in de management-
cyclus weer hersteld. De ondernemingsleiding krijgt daarmee 
aanvullende zekerheid over de kwaliteit van de interne beheer-
sing, wat tot uiting komt in de mate waarin het lijnmanagement 
de zogeheten tight controls respecteert, nader heeft uitgewerkt en 
voor naleving zorg draagt. We hebben het dan bijvoorbeeld over 
de inbedding van de doelstellingenrealisatie, over de wijze waar-
op men met externe wet- en regelgeving omgaat, over de manier 
waarop men de met de bedrijfsvoering samenhangende risico’s 
monitort en of de externe verantwoording wel aan de daaraan te 
stellen eisen voldoet.
De internal auditor zal verbeteringsvoorstellen doen als bijvoor-
beeld blijkt dat de tight controls die de leiding heeft vastgesteld, 
door het lijnmanagement niet goed zijn uit te werken dan wel niet 
relevant zijn in een specifieke situatie. Daarbij adviseert de audi-
tor niet alleen over aanpassingen en verbeteringen in de proces-
beheersing, maar reflecteert hij ze ook regelmatig en systematisch 
op het strategisch domein, op het monitoren van ingrijpende ver-
anderingsprocessen en op het inrichten en het functioneren van 
het besturingsmodel.
De internal-auditactiviteiten worden bij voorkeur in een afzon-
derlijke afdeling ondergebracht. De achtergrond daarvan is dat de 
auditor, omwille van de objectieve oordeelsvorming, een onaf-
hankelijke positie in de organisatie moet innemen. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat er geen sprake mag zijn van vermenging met in-
richtende of uitvoerende werkzaamheden. Het internal-auditma-
nagement rapporteert vanuit dien hoofde ook rechtstreeks aan de 
ondernemingsleiding of het auditcomité. 

de kleine auditafdeling in opkomst
Dertig jaar geleden was het kunnen beschikken over een internal- 
auditafdeling of een interne accountantsdienst nog voorbehou-
den aan omvangrijke organisaties. In de afgelopen drie decennia 
zijn echter ook veel kleinere ondernemingen en instellingen over-
gegaan tot het instellen van een onafhankelijke, intern toetsende 
functie. Met deze ontwikkeling heeft er ook een verschuiving 
plaatsgevonden in het karakter van de internal-auditfunctie. Zijn 
de (omvangrijke) auditafdelingen in met name de financiële sec-
tor vaak nog traditioneel op het controleren van de (financiële) 
systemen ingesteld, de moderne managementkundige internal- 
auditfuncties zijn beperkt van omvang en werken vanuit een 
breed samengesteld strategisch en operationeel risicoprofiel. Dit 
type auditfunctie is onmiskenbaar in opkomst. 
In 2012 is onder iia-leden3) (Instituut van Internal Auditors Neder-
land) een globale inventarisatie gehouden naar de omvang van de 
auditfunctie en naar de sector waarin de leden werkzaam zijn. 
Daaruit blijkt dat 35 procent van de leden werkzaam is binnen 
een kleine auditafdeling (maximaal vijf fte’s), maar ook werd dui-
delijk dat dit collectief van kleine auditfuncties 80 procent uit-
maakt van alle auditinstanties die bij het iia zijn aangesloten. De 
kleine auditfunctie heeft aldus vaste grond onder de voet gekre-
gen bij zowel de grote, de middelgrote als - mogelijk - de kleine 
onderneming. Dit beeld geldt ook voor de overheid. Daar be-
schikken alleen het ministerie van Financiën en twee grote ge-
meenten over grote auditdirecties.

We spreken dus over honderden ‘professionele auditsolisten’ die, 
als eenling of in kleine groepen, werkzaam zijn binnen bouwbe-
drijven, ziekenhuizen, uitgeverijen, industriële organisaties, han-
delshuizen, notariskantoren, departementale directies en lokale 
overheden (provincies, gemeenten en waterschappen). Op grond 
van het voorgaande kunnen we dus vaststellen dat internal audi-
ting in Nederland bijna per definitie binnen small audit shops ge-
positioneerd is. Des te opvallender is, dat juist het type grote audi-
tafdeling zo bepalend is voor het beeld dat er in Nederland over 
internal auditing bestaat. 

internal audit in de kleinere organisatie
In organisaties die qua omvang zeer beperkt zijn, vindt de toets op 
de interne beheersing vaak nog impliciet plaats door het directe 
toezicht vanuit de leiding, dan wel door de sociale controle die in 
een kleinschalige omgeving op een vanzelfsprekende wijze deel 
uitmaakt van het afdelingsverband. Het is wel denkbaar dat de di-
rectie bij grote onzekerheid of een incident tijdelijk een externe 
adviseur in de arm neemt. Deze kan dan onderzoek doen naar 
bijvoorbeeld marktkansen, naar het innovatief vermogen van het 
bedrijf of naar de effectiviteit van het productieproces. 
In een volgend stadium van ontwikkeling wil een organisatie mo-
gelijk zelf een of meer internal audits per jaar uitvoeren. De audit-
capaciteitsvraag is dan zeer beperkt. In dat geval zijn er verschil-
lende mogelijkheden om de auditfunctie - onder behoud van een 
onafhankelijke status - binnen de bestaande structuur onder te 
brengen. De meest voorkomende vormen zijn: 
 - de tijdelijke, multidisciplinair samengestelde werkgroep, onder 
leiding van een directeur;

 - de verbreding van het takenpakket van de kwaliteitsafdeling;
 - de plaatsing van een auditor bij de concerncontroller. In dit ge-
val dient men te voorzien in een onafhankelijke opdracht- en 
verantwoordingslijn naar de leiding van de organisatie.

internal auditing en de financiële administratie
We gaan ervan uit dat elk organisme, dus ook een onderneming of 
instelling, slechts duurzaam kan voortbestaan, als het weer-

De financiële administratie kan ook object van onderzoek zijn.
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standsvermogen ervan door een daarop toegerust controleme-
chanisme wordt gevoed. Dat betekent niet alleen dat een functie 
als internal audit een onafhankelijke positie moet innemen, het 
houdt ook in dat internal audit in meer of mindere mate contact 
heeft met elke functie of elk proces binnen de organisatie. Dus 
ook met de financiële administratie. De aard van die relatie kan 
de volgende vormen aannemen:

- Zoals elke afdeling kan ook de financiële administratie object 
van onderzoek zijn. Uit het proces van inventariseren, analyseren 
en waarderen van risico’s kan bijvoorbeeld voortkomen dat de fi-
nanciële administratie binnen de termen valt om eenmalig of met 
een zekere frequentie te onderzoeken of de concernregelgeving 
afdoende binnen de afdeling is geïmplementeerd. Ook kan de lei-
ding op basis van een incident besluiten de financiële administra-
tie aan een onderzoek te onderwerpen. Deze afdeling onder-
scheidt zich in die zin dus niet van andere functies in de 
organisatie.

- Als de organisatie beschikt over een afzonderlijke internal-  
auditfunctie, dan kan het uit strategisch oogpunt de voorkeur 
verdienen om de bemensing ervan zeer beperkt te houden. 
Schommelingen in de vraag naar auditcapaciteit kunnen dan 
gecompenseerd worden, door medewerkers van verschillende 
afdelingen voor korte of langere tijd aan de uitvoering van de 
auditonderzoeken te laten meewerken. Bij het samenstellen van 
het auditteam voor een specifieke audit worden dus - naast de 
auditmanager - een of meer (staf )medewerkers aan het team 
toegevoegd. Deze mensen werken binnen het team onder ver-
antwoordelijkheid van het auditmanagement en versterken met 
hun specifieke expertise of ervaring het auditteam. In de praktijk 
betekent dit dat vooral medewerkers van een organisatieafde-
ling, van concerncontrol of van personele zaken, in auditteams 
participeren. Gezien de bijzondere inzichten, de kennis en de 
ervaring van medewerkers van de financiële administratie, zou 
bij deze guest auditing juist op hen een beroep kunnen worden 
gedaan.

- Een derde vorm is dat de (kleine) auditafdeling geplaatst wordt 
onder het hoofd van de financiële administratie. Dat komt voor 
als de auditafdeling zo klein is, dat het uit doelmatigheidsoverwe-
gingen niet verstandig is om daarvoor een aparte entiteit in het 
leven te roepen. De uitkomsten van de al eerder genoemde en-
quête wijzen uit dat dit bijna altijd (80 procent) het geval is. Met 
andere woorden: met uitzondering van de financiële sector en en-
kele grote industrieën krijgt de auditfunctie een plek binnen de 
bestaande organisatiestructuur. Binnen de private sector en bij de 
overheid is het bijna altijd de concerncontroller die internal audit 
aan zijn domein krijgt toegevoegd. Het is voorstelbaar dat in het 
mkb de financiële administratie daarvoor de voor de hand liggen-
de partij is.
Bij deze derde vorm moet de onafhankelijke opdracht- en verant-
woordingslijn van internal audit worden geborgd. Dat betekent 
dat de auditors die binnen de financiële administratie de audit 
gaan uitvoeren, dat niet alleen doen in opdracht van de onderne-
mingsleiding, maar ook dat zij exclusief aan die ondernemingslei-
ding rapporteren. 

- Een vierde mogelijkheid voor het positioneren van de auditfunc-
tie is dat het hoofd van de financiële administratie wordt gevraagd 
om voortaan internal audits te gaat uitvoeren. Dat komt voor als 

er per jaar slechts een beperkt aantal onderzoeken nodig is en er 
dus geen emplooi is voor een fulltime internal auditor. In feite is 
er dan sprake van een uitbreiding van het takenpakket van de fi-
nanciële administratie. Maar niet alleen dat, want de nieuwe taak-
stelling impliceert dat: ‘de gehele organisatie tot werkterrein van 
de financiële administratie wordt verklaard.’
Bij de kleinere organisatie gaan we uit van de stelling dat deze 
laatste vorm het meest voor de hand ligt en in de praktijk mogelijk 
ook de meest voorkomende situatie is. Dat betekent temeer dat 
men zeer zorgvuldig moet onderzoeken welke condities vervuld 
moeten zijn, wil een organisatie besluiten tot een dergelijke uit-
breiding van het takenpakket van de financiële administratie. De 
volgende vragen rijzen daarbij:
- is de financiële administratie wel de geschikte afdeling?
- is de financiële afdeling daartoe geëquipeerd?
- hoe wordt de onafhankelijkheid van het onderzoek geborgd?

Is de financiële administratie wel de geschikte afdeling?
Als de leiding van een kleine onderneming of instelling het voor-
nemen heeft om een onderzoek te laten uitvoeren naar de perfor-
mance van een bepaald werkproces, dan kunnen we ons voorstel-
len dat de administrateur wordt gevraagd dit onderzoek uit te 
voeren. Zoals hiervoor is betoogd, heeft de financiële administra-
tie een ontwikkeling doorgemaakt waarbij men van louter regis-
trerend is geëvolueerd naar het toevoegen van waarde. Dat ge-
beurde veelal stapsgewijs door, aanvankelijk, het beschrijven van 
de administratieve organisatie en vervolgens het ontwikkelen van 
procedures en het geven van adviezen op financieel-economisch 
en administratief gebied. Het lijkt dus goed te verklaren dat on-
derzoeken naar de toepassing, de inrichting en de werking van de 
centraal voorgeschreven beheerskaders, bij deze afdeling worden 
neergelegd. Bovendien is de financiële administratie op de hoogte 
van de doelstellingen die organisatiebreed gerealiseerd moeten 
worden, de budgets die daarvoor zijn gealloceerd en de risico’s 
die met de realisatie van het takenpakket samenhangen. Als de 
administrateur zich bij zijn onderzoek vervolgens houdt aan de 
regel om vanuit een formeel voorgeschreven of universeel toepas-
baar referentiekader te werken en daarbij een verantwoorde on-
derzoeksmethode hanteert, dan zouden administratief-organisa-
torische internal audits door de financiële administratie kunnen 
worden uitgevoerd.

Is de financiële afdeling daartoe geëquipeerd?
Een consequentie van de nieuwe taakuitoefening is natuurlijk wel 
dat de administrateur expliciet moet aangeven vanuit welke hoe-
danigheid hij opereert. De administrateur treedt nu ook op als au-
ditor, als toetser en borgsteller van bijvoorbeeld de administratie-
ve organisatie, de procesinrichting en de procedures. 
Ondersteunde de administrateur voorheen een afdeling bij het 
verbeteren van het informatieverwerkingsproces, nu gaat hij, van-
uit een positief kritische instelling, onderzoeken of een afdeling 
zich wel houdt aan de daarbij geldende procedures en de gangba-
re voorschriften. De laatste rol kan bij afdelingshoofden tot  
achterdocht en wantrouwen leiden; een houding die de geloof-
waardigheid van de administrateur ook in zijn normale taakuitoe-
fening kan schaden. De administrateur die eerst voor de afde-
lingsmanager werkte, gaat nu, vanuit de positie van 
onafhankelijke derde, die manager juist toetsen. Het zal dus van 
de houding van de betreffende administrateur afhangen of hij in 
staat is om het beeld van de traditionele, interne financiële admi-
nistratie (en controle) om te zetten naar de instantie die ook in 
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staat is om het sturend, inrichtend en beheersend vermogen van 
de organisatie door het uitvoeren van internal audits op een hoger 
peil te brengen. Deze gedragscomponent is op afstand de belang-
rijkste voorwaarde voor het kunnen vervullen van de functie. Een 
transformatie dus van uitvoerend medewerker die op de hoogte is 
van alle details binnen zijn werkgebied, tot onderzoeker die van-
uit een objectieve en onafhankelijke positie moet vaststellen of de 
door andere medewerkers gehanteerde werkmethoden wel be-
antwoorden aan de voorschriften die door de ondernemingslei-
ding zijn uitgevaardigd.
Voor het kunnen uitoefenen van managementkundige onderzoe-
ken dienen de auditors vooral te beschikken over de nodige ken-
nis en ervaring. De administrateur moet als auditor in spe kunnen 
communiceren op het niveau van het afdelings- en hoger ma-
nagement; een situatie waardoor de auditor naast de nodige con-
tactuele eigenschappen ook moet beschikken over bedrijfskundig 
inzicht en ervaring met organisatorische en leidinggevende pro-
cessen in het algemeen en de aansturing van de bedrijfsvoering in 
het bijzonder.
Het spreekt vanzelf dat de bredere instelling van de auditfunctie 
ook vraagt om kennis van andere dan de financiële aspecten, zo-
als lever- en doorlooptijden, logistiek, commercie, imago, integri-
teit en productkwaliteit. 
Naast kennis is het ook van belang dat de auditor een zekere 
nieuwsgierigheid naar het primaire proces aan de dag legt en dat 
hij affiniteit heeft met het specifieke omzettings- of commerciële 
proces waaraan de organisatie haar bestaansrecht ontleent. Als 
laatste zal de administrateur in ieder geval een zekere kennis 
moeten opdoen op het gebied van internal auditing. Het kunnen 
hanteren van een methodologisch verantwoord onderzoeks- en 
rapportageproces is daarbij essentieel. 

Hoe wordt de onafhankelijkheid van het onderzoek geborgd?
In een organisatie van beperkte omvang is het natuurlijk lastig 
om voldoende functiescheiding aan te brengen. Men zal naar 
bevind van zaken moeten handelen. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat bij een tweekoppige directie - algemeen en financieel di-
recteur - de administrateur over zijn activiteiten als adminis-
trateur zal rapporteren aan de financieel directeur; meestal 

ook zijn hiërarchische baas. Vanuit zijn hoedanigheid als inter-
nal auditor verdient het aanbeveling dat hij opdracht krijgt van 
en rapporteert aan de algemeen directeur. Daarnaast is het ge-
wenst dat bij de opzet van deze constructie een zekere review 
plaatsvindt door een organisatieadviesbureau, dan wel dat in 
de branche bij collega’s advies wordt ingewonnen. Om de on-
afhankelijkheid ook op termijn te borgen en zich daarover te 
kunnen verantwoorden, kan men besluiten tot het houden van 
een onafhankelijke, driejaarlijkse review door een externe in-
stantie.

samenvatting
De administrateur voorziet afdelingshoofden en lijnmanagers 
in het algemeen van de informatie die zij nodig hebben om 
voortdurend zicht te hebben op hun specifieke taakstelling, op 
het bijbehorende budget en op het effect van hun dagelijks 
handelen. Dit artikel gaat echter in op de vraag of deze adminis-
trateurs ook een rol kunnen spelen bij de toetsende onderzoe-
ken die de directie van de kleinere organisatie in toenemende 
mate wil laten uitvoeren. In de situatie waarin de onderneming 
over een afzonderlijke internal-auditfunctie beschikt, is de ad-
ministrateur uitstekend in staat als guest auditor onder verant-
woordelijkheid van een auditmanager in een auditteam te par-
ticiperen.
Voor het onderbrengen van de auditfunctie binnen de financiële 
administratie moet aan een aantal randvoorwaarden worden vol-
daan. Een dergelijke dubbelrol kan alleen worden vervuld als 
voor de auditfunctie een afzonderlijke opdracht- en rapportage-
lijn wordt ingesteld. Daarnaast dient men veel aandacht te beste-
den aan de houding en het gedrag van de administrateur in zijn 
rol als objectief waarnemer, inclusief de bijbehorende positief kri-
tische grondhouding. Daarbij rust op de administrateur/auditor 
de verantwoordelijkheid om alleen dát onderzoek aan te nemen, 
waarmee hij voldoende affiniteit heeft. Maar niet alleen dat, hij 
dient ook te beschikken over het inzicht, de kennis en ervaring die 
het mogelijk maken het onderzoeksobject zodanig te doorgron-
den dat een verantwoorde en professionele analyse van de pro-
bleemstelling kan plaatsvinden. Een dergelijke analyse moet  
leiden tot een sluitende conclusie over de mate waarin de aange-
troffen situatie zich verhoudt tot de van toepassing zijnde uit-
gangspunten, standaarden en normen. 
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