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mentarium, meestal van Noord-Amerikaanse origine, moet 
worden omgegaan. Een in september 2013 uitgezette enquête 
onder de eerste honderd inschrijvers op de PAS-conferentie 
van 23 oktober 2013 (respons 55%) heeft uitgewezen dat er 
behoefte bestaat aan handzame checklists die zijn geënt op de 
spiegelende rol van de auditor.
Het projecteren van het Internal Audit Capability Model op de 
kleine auditfunctie kan als voorbeeld dienen. Dit groeimodel 
gaat er vanuit dat een auditfunctie zich stapsgewijs ontwikkelt 
vanaf de eerste fase, het uitvoeren van performance audits, 
naar een vijfde level, waarbij de auditor als change agent 
fungeert. Los van de vraag of dat laatste de bedoeling van audit 
is, zien we dat bij de kleine auditfunctie een andere waarheid 
geldt. Auditfuncties die ‘uit het niets’ worden ingesteld voeren 
veelal geen interne controlewerkzaamheden, efficiencyonder-
zoeken of compliance-audits uit. Vanaf de eerste start vervult 
de auditor de coachende rol, voert strategic audits uit en richt 
zich op de verbetering van management control. Het vierde 
level van het maturitymodel ten voeten uit...   

Zelfevaluatie en peer reviewing
De uitkomst van de al eerder genoemde enquête en de tijdens 
een tweetal seminars ontvangen suggesties bevestigen het 
beeld dat er bij de solitair of in klein groepsverband werkende 
auditprofessional de behoefte bestaat om het eigen handelen te 
kunnen toetsen. In het uitdagende en soms kwetsbare bestaan 
van die internal auditor moet men zich immers kunnen verant-
woorden over de wijze waarop men te werk is gegaan en over 
de conclusies waartoe onderzoeken en waarnemingen hebben 
geleid. Geënquêteerden hebben zich bereid verklaard aan de 
ontwikkeling van zelfevaluatietools mee te werken, terwijl men 
zich ook een of meer dagen per jaar beschikbaar wil stellen om 
gestructureerd reviews bij collegae uit te voeren. 

Collegiaal consult
De unieke positie die de kleine auditafdeling als hulp en 
toeverlaat voor de ondernemingsleiding inneemt brengt ook 
verplichtingen met zich mee op het gebied van moed, moraliteit 
en integriteit. Hopelijk zal de invoering van zelfevaluatie en peer 
reviewing de aanzet vormen om een volgende stap te zetten. 
Bijvoorbeeld om bij zich aandienende dilemma’s een collega om 
raad te vragen. Op weg dus naar protocollair collegiaal consult 
binnen de auditprofessie.

Met het organiseren van haar eerste congres is de groep van 
professionele auditsolisten aan een tweede leven begonnen. 
PAS, zoals de zelflerende groep bij afkorting heet, gaat de 
positie van de onafhankelijke kleine auditfunctie meer op de 
kaart zetten; vooral onder toezichthouders en bestuurders. Aan 
sluimerende ambities op terreinen als kwaliteitsbevordering, 
vaktechniek en peer reviewing zal structureel invulling worden 
gegeven.

Het karakter van de kleine auditfunctie
Er is maar beperkt onderzoek gedaan naar een mogelijk verband 
tussen de omvang van de auditfunctie en de grootte of aard van 
de onderneming. Of naar de herkomst van de auditfunctie. Ligt 
de basis in de organisatieafdeling of bij de voormalige interne 
accountantsdienst?	In	de	praktijk	van	de	kleine	auditfunctie	
blijkt nu vooral de rolopvatting van de individuele auditmana-
ger het karakter en daarmee de omvang van de auditfunctie 
te bepalen. Als het een drijfveer van de auditmanager is om 
gebreken op het gebied van interne controle en risicomanage-
ment zelf in te vullen dan zal zijn afdeling in getal groeien. Als de 
auditmanager daarentegen een coachende rol vervult, sys-
teemgericht te werk gaat en de ondernemingsleiding voorziet 
van persoonlijke interventies, dan tekent zich een bandbreedte 
van een tot zeven personen af. De auditor respecteert dan ten 
volle de eigen verantwoordelijkheid van de eerste en tweede 
lijn; handelend naar de opvatting dat medewerkers volwassen 
genoeg mogen worden geacht om bij gebleken disfunctioneren 
zelf oplossingen te vinden voor inefficiënte processen, hape-
rende interne controles en complianceproblemen.

De toepassing van het maturitymodel
Voor de kleine auditfunctie hoeft het wiel niet opnieuw te wor-
den uitgevonden. Van belang is hoe met het bestaande instru-
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