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 Topmanagement en Operational Auditing; een samenspel? 
 
  

drs. P.J. Moelker RE RO en  
A. Molenkamp RO 

 
Het topmanagement kan niet buiten een interne 
onafhankelijke audit-functie. Hoe zou anders de 
verantwoording kunnen worden voorzien van een 
voor het maatschappelijk verkeer 
vertrouwenwekkende verklaring over de 
betrouwbaarheid van de mededelingen inzake de 
kwaliteit van het interne beheersingssysteem? 

 
In theoretische zin zijn de kaarten geschud. Operational Auditing fungeert als ontbrekende schakel in 
de managementcyclus. De operational auditor die het management de spiegel voorhoudt; die op basis 
van referentiekaders de mogelijke inconsequenties in het framework aan besturing en 
beheersingsmaatregelen vaststelt en daarover aan het lijnmanagement rapport uitbrengt. Een second-
opinion-functie aldus die op indirecte wijze het verbetervermogen van de organisatie bevordert en 
daarmee bijdraagt aan het zo optimaal mogelijk realiseren van de doelstellingen van de organisatie. 
 
Het lijkt gerechtvaardigd te mogen veronderstellen, dat in de praktijk de functie van operational 
auditing nog niet allerwegen dié erkenning heeft gekregen, die het in bovengeschetste (theoretische) 
zin claimt. Er zou dus sprake kunnen zijn van divergerende verwachtingspatronen; enerzijds de auditor 
die de impact van zijn bijdrage te hoog inschat en anderzijds de manager die de benodigde 
terugkoppelingsinformatie zelf genereert, dan wel deze gegevens via de traditionele stafdiensten 
verkrijgt. Wellicht gelden beide opvattingen en is er sprake van een heuse verwachtingskloof; een 
dilemma dat professionele dienstverleners niet onbekend voorkomt. Een dilemma ook dat de kwaliteit 
van het functioneren ten zeerste kan beïnvloeden; een situatie die dus onder ogen moet worden gezien 
wil de betreffende professie niet aan zelfgenoegzaamheid en miskenning ten onder gaan.  
 
Genoeg redenen aldus voor de Vereniging Register Operational Auditors (VRO) om de toegevoegde 
waarde van de operational audit-functie te onderzoeken. Bovendien: de VRO bestond vijf jaar; een 
moment van reflectie was zeker op haar plaats1. De tijd om bekendheid voor de professie te verwerven 
was voorbij; de eertijds gestelde uitgangspunten dienden te worden getoetst. 
 
Een betere doelgroep dan topmanagement zelf is niet goed denkbaar als het gaat om het inventariseren 
van opvattingen over de toegevoegde waarde van operational auditing. Een viertal topmanagers werd 
bereid gevonden om nu eens de áuditor de spiegel voor te houden. Topmanagers met een verschillende 
achtergrond qua branche en qua kennisdiscipline. Gemeenschappelijk was:  veeljarige ervaring in de 
top van een concern én affiniteit met het conceptuele van besturing- en beheersingsvraagstukken.  
Die topmanagers werd de vraag voorgelegd welke de rol van operational auditing in de toekomst zou 
kunnen zijn; mede gezien de toenemende aandacht van toezichthouders met de daaraan gekoppelde 
noodzaak om uitdrukkelijk over zaken die met maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid te 
maken hebben adequaat te rapporteren.  
 
Maar nu de mening van het topmanagement.  
                                                        
1 De VRO is op 6 juli 1994 opgericht en vierde dit feit met een seminar op 25 november 1999 
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Het zal geen verbazing wekken dat die antwoorden niet geheel eenduidig waren. Enerzijds werd het 
beeld geschetst van de professionele “management driven” operational auditor, zoals de theorie 
aangeeft, terwijl anderzijds van de operational auditor werd verwacht dat hij als een moderne 
staffunctionaris, (de “derde partij” naast het management en de controller), de opinievorming van het 
centralistisch ingestelde management zou ondersteunen. Dit laatste met name te realiseren door het 
verstrekken van bruikbare, uit het “auditen” verkregen informatie. Kortom de auditor als de 
traditionele  inspecteur of de auditor als organisatiecoach.  
Eén van de sprekers gaf ook duidelijk aan dat de auditor vooral bezig zou moeten zijn om voor het 
management hét dilemma van deze tijd op te lossen; te weten: het management ondersteunen in haar 
taak verantwoordelijkheid te kunnen opnemen voor de overall  uitvoering van het uitgestippelde 
beleid, terwijl veel bevoegdheden juist zijn gedecentraliseerd. 
De sprekers waren het er in ieder geval over eens dat de auditor er speciaal voor het management was 
en dat, uit dien hoofde, die auditor het management zou moeten opzoeken en niet andersom. Een 
positief kritische houding van de auditor aldus met name naar zijn opdrachtgevers toe. Daarbij werd 
het absoluut als niet passend ervaren als de auditor zich vooral zou bezig houden met dié audits, die 
vanuit een meerjarenperspectief in planningen zijn opgenomen. Het management ervaart dat als een 
conventionele opstelling; een houding die de moderne auditor niet past.  
 
Het voorgaande algemene beeld laat zich hierna langs een aantal thema’s wat meer specifiek 
toelichten, waarbij de volgende stellingen werden geponeerd:  
 
De auditor zal zelf de voor het management meest relevante onderzoeken moeten opsporen en 
selecteren, uitgaande van zijn kwaliteiten op dat gebied.  
 
Door de topmanagers werd gesteld dat een meer dan gemiddelde alertheid op en een grote affiniteit 
met zich aankondigende risico’s de auditor eigen zou moeten zijn. Het monitoren van trendmatige 
ontwikkelingen en manifeste uitdagingen en bedreigingen  zou een tweede natuur voor de auditor 
moeten worden. Het management dient namelijk in zaken van strategisch belang altijd te kunnen 
rekenen op de professionele kwaliteit en attitude van de auditor.  
 
Een dergelijke initiatiefrijke instelling van de auditor impliceert dat die (strategie-) comités, die met 
bijzondere vraagstellingen over de continuïteit van de organisatie bezig zijn, zijn bijzondere 
belangstelling hebben. Zelfs zou het de auditor sieren om op gezette tijden en op ad-hoc basis 
bijeenkomsten van dergelijke groepen bij te wonen en interventies te plegen. Als voorbeelden kunnen 
in dit verband worden genoemd werkgroepen die met compliance- of sustainability-vraagstukken 
bezig zijn zoals bijvoorbeeld “social responsibility committees”. 
 
Naar onze opvatting is het ook geenszins nodig dat een auditor zich met performance-vraagstukken 
inlaat. Organisaties worden momenteel immers met zeer veel indringende vraagstukken 
geconfronteerd. Voorbeelden daarvan zijn:  “integratie van IT in het strategisch productconcept”; 
infrastructurele vraagstukken als gevolg van de “toenemende verkeersdichtheid”; de dreiging van een 
“vijandige overname”; compliance-items als “health-, security- en environment-audits”; “integratie 
van maatschappelijke indicatoren in het strategisch concept”; etc. 
Kortom het speelveld van de organisatiecontinuïteit is groot en vraagt om een zodanig intens 
beschouwen dat aan de toegevoegde waarde van de auditor vooralsnog nog niet behoeft te worden 
getwijfeld. 
Dat de operational audit-functie deel uitmaakt van de controllerorganisatie hoeft de kwaliteit van de 
bijdrage van de auditor niet te beïnvloeden 
 
We dienen te onderkennen dat in veel organisaties de audit-afdeling deel uitmaakt van de 
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controllerorganisatie. 
Bij het positioneren van de audit-functie wordt vaak onvoldoende  het onderscheid gemaakt tussen 
inrichten en auditen, een gegeven dat - zeker vanuit een theoretisch standpunt - als onwenselijk wordt 
beschouwd.  
Dat auditors dit vraagstuk als wezenlijk beschouwen, heeft alles te maken met de noodzaak om 
onafhankelijk te kunnen opereren. Als men toch structuuroplossingen kiest die geen recht doen aan de 
onafhankelijke status, moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om een zekere mate van 
onafhankelijkheid toch te kunnen garanderen. Daarbij worden wel vormen bedacht, althans zo stelden 
de topmanagers, waarbij de auditor door middel van een afzonderlijke rapportagelijn kan terugvallen 
op de centrale leiding, daarmee de verantwoordelijkheid delend met het management dat uiteindelijk 
voor de aan- en bijsturing van de organisatie verantwoordelijk is.  
 
Door de toename van de geautomatiseerde ondersteuning, aangevuld met operational en EDP-
auditing, is er in de organisatie minder behoefte aan financial auditing. 
 
Dit houdt met andere woorden in dat de interne  accountantsdienst “oude stijl” aan betekenis gaat 
inboeten.  
Enige toelichting is hierbij natuurlijk op zijn plaats. Met name wilden de topmanagers  expliciet 
maken dat er een groot onderscheid is tussen financiële auditing als aspectsysteem van de beheersing 
in de organisatie en het certificeren van de jaarrekening ten behoeve van de verantwoordingsfunctie. 
Het staat buiten kijf dat ten behoeve van het maatschappelijk verkeer een onafhankelijk oordeel nodig 
is over het gevoerde (financiële) beleid. Een onafhankelijke derde zal tot een oordeel moeten komen. 
Met financial auditing als beheersingselement wordt gedoeld op het belang van het financiële aspect 
binnen de beheersings- en bijsturingssystemen. Het financiële aspect vormt dan een integraal 
onderdeel van de audits die naar die beheersings- en bijsturingsinfrastructuur  wordt uitgevoerd.  
 
Operational auditing dankt zijn bestaan aan het falen van het operationeel management.  
 
De wijds gepropageerde pro-actieve instelling betekent niet dat de auditor niet open moet staan voor 
het bewust of onbewust falen van het management. Misverstanden en het niet opgewassen zijn tegen 
een bepaalde taak zou vanuit een adequaat beheersingssysteem moeten kunnen worden gesignaleerd.  
Een bewust niet volgens de afspraken werken en het verlies aan loyaliteit en integriteit zijn zaken 
waartoe kaderstellingen en gedragscodes moeten worden ontwikkeld. Hoewel somtijds wordt 
uitgegaan van een volstrekt vertrouwen in management en medewerkers, kan het ervaringsgegeven 
niet worden ontkend dat ca 5% van de medewerkers, de managers incluis, bepaalde verleidingen niet 
kunnen weerstaan.  
 
De auditor als stand-in voor de (falende) manager zou als fenomeen op den duur in de organisatie ook 
niet worden geduld. “The auditor for president” zou slechts kunnen opgaan als we de audit-afdeling in 
het carriëre-caroussel als een tussenstop wordt ervaren; een welkome plek om de organisatie beter te 
leren kennen; een methode om afstand te kunnen nemen van “de waan van elke dag”. Met andere 
woorden de auditor bevindt zich soms ook in de comfortabele positie om zich een houding van kritiek 
te kunnen permitteren. Bij een dergelijke rol past een zekere bescheidenheid en het loslaten van het 
gevoel dat men verantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Het 
geloofwaardigheidsgehalte van de auditor is daar mee gediend. 
 
De auditor als third-party ter versterking van de “management-driehoek” 
 
Door de auteurs wordt een dergelijke opvatting, door één van de topmanagers bepleit, in beginsel van 
de hand gewezen. De auditor moet door de organisatie niet worden gezien als een partij in de 
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organisatie die het feilen en falen terstond ter kennis van het hoogste orgaan brengt. De auditor moet 
juist een vertrouwenspositie innemen en de instelling moet zodanig zijn dat de rechtstreekse 
managementlijn niet wordt geschaad, integendeel: de auditor zal juist deze verantwoordelijkheidslijn 
moeten ondersteunen en bevorderen. 
 
De auditor ter compensatie van het managementdilemma: de kloof tussen de decentrale 
verantwoordelijkheidsstelling cq het integrale managementprincipe en de verantwoordelijkheid die 
de top blijft dragen voor de beleidsrealisatie. 
 
Hoewel hier sprake is van een managementvraagstuk, te weten op welke wijze is de nieuwe 
afhankelijkheid van de decentrale bedrijfsvoering in de organisatie geborgd, betekent een dergelijke 
situatie ook dat de operational auditor een boeiende rol kan spelen in het terugwinnen van de 
zekerheidsstelling bij het centrale management. Het vertrouwen bij de top dat men de organisatie 
(wederom?) “in control” heeft. In veel bedrijven was het immers de decentralisatietendens die het 
besef naar boven bracht dat de kloof tussen beleid en uitvoering moest worden gedicht. De noodzaak 
tot het borgen van de toetsende functie deed zich in alle omvang en intensiteit gevoelen. Is hier sprake 
van de “herontdekking” van de audit-functie als management ondersteunend-instrument? 
 
De afdeling Operational Auditing heeft geen bestaansrecht in het geval dat deze afdeling 
hoofdzakelijk zelf het jaarplan invult en bepaalt. 
 
Analoog aan deze uitspraak is de stelling dat “de auditor die zich aan zijn referentiekader houdt 
gedoemd is te mislukken”. Gemeenschappelijk in deze opvattingen is dat de auditor ten dienste staat 
van de organisatie en niet andersom. Daarbij passende houdingen als “zich kunnen verwonderen” en 
“kunnen loslaten van vooroordelen” (het zogenoemde “innullen”) bevordert dat de auditor openstaat 
voor het onverwachte. Het is juist een toegevoegde waarde dat voorkomen wordt dat de organisatie 
zich zou blindstaren op het bekende; dat zich manifesterende zelfgenoegzaamheid onvoldoende zou 
worden onderkend. Van de auditor moet worden verwacht dat hij een goede neus heeft voor deze en 
andere belangwekkende ontwikkelingen. 
 
Een ander nadeel van het al te zeer accentueren van het plannen van audits is dat de audit-functie 
mogelijk in een zekere omvang in stand wordt gehouden, in weerwil van het door het management 
bedoelde gegeven slechts zeer beperkt over audit-capaciteit te willen beschikken. 
 
Als de operational auditor niet van zijn auditcomplex afkomt, dan kan hij zijn functie beter 
neerleggen. 
 
In de betekenis van het zogenoemde “scoren op gemaakte fouten”; het zich te veel focussen op de 
onacceptabele inconsequenties in het beheersingsframework, kan de auditor in de val lopen dat hij 
beschouwd wordt als degene die het proces verstoort, in plaats van degene die juist tot vernieuwing en 
verbeteringen aanleiding geeft. De auditor zou juist als functie moeten hebben dat de organisatie bij 
voortduring wordt herinnerd aan het loskomen van het vertrouwde; het een kans geven aan innovatie; 
aan de creatieve impuls.  
Aan de andere kant dient de auditor wel een zekere onverzettelijkheid te vertonen als bijvoorbeeld in 
het proces van vernieuwing en groei bepaalde afgesproken procedures en wetmatigheden niet worden 
gerespecteerd. Dan moet een auditor nee kunnen en mogen zeggen; hij zal bijvoorbeeld uiterst kritisch 
mogen zijn als een bepaalde euforie over weer een nieuwe kans op een fusie zich van het management 
meester maakt. Als ficties en realiteit onvoldoende worden onderscheiden en onderkend, ligt hier een 
rol voor de auditor.  
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De (operational) auditor beperkt zich in zijn rapportage niet alleen tot de operatie maar omvat mede 
het proces binnen de Raad van Bestuur; de leiding welgevallig of niet. 
 
In lijn met het hiervoor behandelde moeten we wel tot de conclusie komen dat het strategisch 
niveau en de processen die daarmee annex zijn ook tot het object van onderzoek van de auditor 
behoren.  
Vooraf moet echter wel uitdrukkelijk zijn afgesproken dat de scope van de auditor breed is, hetgeen 
impliceert dat audit van het strategisch niveau en de daarmee samenhangende processen, thema’s en 
systemen even noodzakelijk is als de procesvoering bij de uitvoerende instanties en de ontwerp- 
activiteiten die op het niveau van de concernstaven plaats vinden. 
Ook hier geldt weer dat een auditresultaat niet altijd welkom hóéft te zijn; topmanagement moet  
echter wel in staat zijn de houding aan te nemen om dergelijke feedback op haar waarde te schatten 
Wij gaan er daarbij vooralsnog van uit dat de auditor tot gerechtvaardigde conclusies komt. Indien dat 
niet het geval mocht zijn, tekent zich het probleem af van een audit-functie die mogelijkerwijs niet 
geheel op haar taak is toegerust 
 
Als we het al hebben over rollen als inspecteur; beoordelaar; adviseur en coach zal op het hoogste 
niveau vooral de coachrol aan de orde zijn 
 
Mogelijk kan de rol van coach of interventiespecialist vooral opgaan op het hoogste niveau van sturen 
in de organisatie. Daar immers vinden in algemene zin minder gedefinieerde processen plaats en 
zullen de te leveren prestaties zich minder gemakkelijk laten normeren. Het somtijds diffuse proces 
van besluitvorming kan ten zeerste worden verbeterd als door de auditor confronterend wordt 
opgetreden. Om een proces “op de werkvloer” weer op weg te helpen zijn andere capaciteiten vereist 
dan die welke nodig zijn voor het plegen van interventies bij onderhandelingsprocessen op 
directieniveau. 
 
De veranderde inzichten van het topmanagement  over organisatiegedrag zullen door “de basis” 
van de organisatie over het algemeen met veel wantrouwen worden aangehoord. De medewerker zal 
niet gauw bereid zijn daarin daadwerkelijk te investeren. 
 
Over het algemeen is de gemiddelde medewerker in een organisatie vervuld van een zeker 
wantrouwen als het gaat om de goede bedoelingen van chefs en bazen bij het veranderen van het 
organisatie-aansturings-concept. 
In een dergelijke sfeer zal de operational auditor zijn inzichten moeten verdiepen om noodzakelijke 
geachte veranderingsconcepten op haalbaarheid binnen en afstemming op strategische uitgangspunten 
te beoordelen en conclusies te trekken. Hierbij zal hij rekening dienen te houden met en zich moeten 
kunnen inleven in die teleurstellende ervaringen, die medewerkers kan aanzetten tot weerstand en 
desinteresse. Mogelijkerwijs is het juist de auditor die de kloof tussen het oude en het nieuwe gedrag 
kan dichten door een professionele analyse van de ontstane situatie, door het kunnen beargumenteren 
van de gerezen inconsequenties en door middel van een sterk betoog over de waarde van de 
veranderingsstappen die het wenkend perspectief voor organisatie en medewerkers binnen een 
haalbare afstand brengen. 
 
De topmanager is niet geneigd zo maar mee te gaan met een advies van een auditor over een 
belangwekkend vraagstuk, als de strekking van dat advies indruist tegen zijn eigen (politieke) 
stellingname van dat moment.  
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Natuurlijk is het lastig voor de auditor (en voor anderen) om in een situatie waar politiek gedrag de 
overhand heeft voortdurend een zekere transparantie te willen bevorderen. Dit betekent vaak dat er  
aanbevelingen worden gedaan die tegenstrijdig zijn met geldende uitspraken of tentoongespreid 
(politiek) gedrag. De auditor zal in een dergelijke situatie  verstandig aan doen om de consequenties 
van de ontstane onzekere situatie in termen van continuïteit en afgezet tegen het geldende concept van 
de besturingsfilosofie over het voetlicht te brengen. Indringende confrontaties met het management 
zijn soms nodig om een verstoorde vertrouwensrelatie weer enigszins te keren.Denkbaar is dat de 
auditor vanuit een gevoel van niet meer te worden gezien, in een situatie belandt waarbij het vraagstuk 
van ethiek zich indringend aandient. Het besef dat de toegevoegde waarde van de functie onvoldoende 
tot zijn recht komt, dat de functie onvoldoende dié vertrouwensbasis kan garanderen, waarop het 
audit-construct is gebaseerd. In een dergelijke situatie kan de actieve steun van het audit-committee of 
het gebruik maken van de vertrouwensrelatie met bijvoorbeeld de voorzitter van de directie of de Raad 
van Commissarissen een opening tot herstel bieden. 
 
 
De topmanager komt op een seminar “menselijker” over dan de beelden die over de houding en het 
gedrag van de topmanager veelal de ronde doen.  
 
Een feit is dat tijdens dit VRO-seminar een uitdagende hoeveelheid opvattingen en stellingen over de 
functie en rol van de auditor door het topmanagement te berde zijn gebracht. Meningen die in de 
praktijk van de auditor maar zelden van de top worden vernomen. 
Betekenisvol is wel dat de auditor, mits risicovol opererend en zich kwetsbaar opstellend, kennelijk 
een belangrijke functie voor dat topmanagement kan gaan vervullen. De kwaliteit aan kennis, de mate 
van ervaring en een gedurfde houding van de auditor spelen daarbij een belangwekkende rol. De 
auditor zal zeker moeten kiezen voor authenticiteit; én voor een onafhankelijke positie in de 
organisatie. 
Uw auteurs spreken de wens uit dat de professie zich rekenschap geeft van de kansen en 
mogelijkheden die er liggen om het beroep verder te ontwikkelen. De richting waarin is naar onze 
mening tijdens het seminar genoegzaam gebleken. 
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