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Inleiding 
 
De internal auditafdelingen van Achmea en Interpolis hebben sinds jaar en dag een goede 
reputatie. Achmea en Interpolis1 hebben dat gemeen met zoveel andere interne 
accountantsdiensten van banken en verzekeringsinstellingen. Het Rijnlands model staat immers 
borg voor een redelijk grote en bekwaam geleide groep van vaktechnische specialisten; 
medewerkers die veelal over een zeer gedegen financiële- en administratief-organisatorische 
achtergrond beschikken. Kenmerkend ook is dat na de gebruikelijke outsourcing van financial 
audit het Rijnlands karakter niet werd verlaten. De tot “internal auditdienst” omgedoopte 
groepen houden zich dan vooral bezig met inrichtings- en performancevragen, waarbij de 
vaktechnische en persoonlijke banden met de extern accountant zijn behouden; een 
omstandigheid die doorgaans door het topmanagement zeer op prijs wordt gesteld. De 
afgelopen jaren werd het legitieme karakter van deze internal auditgroepen nog eens bevestigd 
onder de toenemende druk van toezichthouders; de afkondiging van Basel II bijvoorbeeld had 
voor audit de onverwachte consequentie van het moeten leveren van een zeer substantiële inzet 
bij het documenteren en verbeteren van aan financiële beheersing en verslaglegging 
gerelateerde processen.  
Niets lijkt de groei en bloei van de interne auditfunctie bij Achmea en Interpolis meer in de 
weg te staan… 
 
Eureko 
 
De Holding Eureko, waartoe Achmea en Interpolis behoren, is gestaag op weg om zich op 
verschillende terreinen als marktleider te gaan manifesteren. Een ingrijpende stap vooruit werd 
onlangs gemaakt door het fuseren en herinrichten van de gehele holding. Dat betekende het 
integreren en beter op elkaar afstemmen van alle activiteiten bij de tot het concern behorende: 
- verzekeringsmaatschappijen; 
- Arbo-diensten; en 
- pensioenservices. 
 
Niet alleen de primaire processen worden daarbij aan ingrijpende reorganisatieslagen 
onderworpen; het doorvoeren van eenduidigheid richt zich met name op organisatiestructuren, 
op de positie van het management en op de stafservices2.  
Ook audit kan de dans niet ontspringen; ergo van audit wordt juist een substantiële, 
richtingbepalende en ondernemende bijdrage in het reorganisatieproces verwacht. Het 
impliciete devies daarbij is: niet steunen op reputatie, doch “de schouders eronder”. Met andere 
woorden: op een excellente en gedurfde wijze meebouwen aan de nieuwe organisatie. Daarbij 

                                                        
1 Het gesprek met de heer W. van Duijn RE RA vindt plaats in het inspirerende, kantoortuinrijke, de creatieve en 
kunstzinnige geest prikkelende hoofdvestiging van Interpolis te Tilburg. 
2 Uitgaande van de Eureko besturingsfilosofie “decentraal wat decentraal kan en centraal wat centraal moet”. 



 

rekent het management, inclusief de supervisory board, erop dat Group Audit & Risk Services 
(kortweg GARS) erin voorziet dat men “niet voor verrassingen komt te staan”.  
De functie van GARS is grofweg: “het verstrekken van assurance”. Van GARS wordt daarbij 
impliciet verwacht dat het zich een beeld vormt over de mate waarin de organisatie “in control” 
kan zijn; rekening houdend met factoren als de kwaliteit van de inventariserende, de 
analyserende, de prioriterende en de controlerende werkzaamheden met betrekking tot de 
strategische en operationele risico’s.  
De decentrale eenheden hebben daarbij expliciet de taak gekregen om hun risico’s te beheersen 
en de overeengekomen bedrijfsdoelen te halen; doelstellingen die in beginsel tegenstrijdig 
kunnen zijn. 
 
 
 
Diversiteit aan auditmodellen 
 
De bestaande auditafdelingen binnen het Eureko concern waren zeer verscheiden qua 
takenpakket en het dienovereenkomstig profiel van de bemensing. Men had zich of toegelegd 
op operational auditing en op riskmanagement (Achmea Audit & Risk), dan wel werd het 
certificeren van de interne jaarrekening geaccentueerd, waarbij riskmanagement in een separate 
groep was ondergebracht (Internal Audit respectievelijk Concern Incident Management bij 
Interpolis).  
In de nieuwe situatie zou een dergelijk palet aan invullingen niet alleen ongewenst zijn vanuit 
het oogpunt van interne beheersing en verantwoording; ook de afspraken met de (nieuw 
gekozen) extern accountant noopten tot een eenvormig takenpakket van de internal 
auditfunctie.  
 
Reputatie en remmende voorsprong 
 
Binnen het concern had men op het gebied van audit in ieder geval  de goede reputatie in de 
beroepsgroep gemeen. Veel postdoctoraal afgestudeerden vonden hun weg naar de 
verschillende werkmaatschappijen om de secties IT, operational auditing en financial auditing 
te versterken. Diverse directeuren en medewerkers bekleedden daarbij vooraanstaande posities 
en rollen in de beroepsorganisaties, dan wel publiceerden met enige regelmaat in de vakpers. 
De waardering van het management voor de auditfunctie kwam vooral voort uit de wens tot 
bestendigen en borgen; de auditgroepen hielden zich namelijk bezig met compliance 
vraagstukken, konden performance onderzoeken uitvoeren en waren in staat om de 
aanbevelingen en het commentaar dat in management letters van de extern accountant aan de 
orde werd gesteld ter hand te nemen. Die reputatie was alom gevestigd, maar was bij de beide 
auditdiensten gestoeld op historische verschillen. Met deze verschillen moest iets worden 
gedaan. 
 
 
Beyond de euforie 
 
Bij de executive board was kennelijk gaandeweg een ander beeld ontstaan over de toegevoegde 
waarde van internal auditing. Auditing als een op risk management gebaseerd, cruciaal 
sturingsinstrument, gericht op strategieontwikkeling, doelstellingsrealisatie en verantwoording 
aan stakeholders. Meer specifiek zou GARS verantwoordelijk moeten zijn voor: 
- operational auditing; 



 

- financial auditing; 
- risk en security; 
- preventie en veiligheid en 
- het internal control framework. 
 
Deze taken werden al wel in de beide internal auditeenheden op een deskundige wijze 
uitgevoerd, alleen de aanpak was zeer verschillend. 
Een ideale situatie kortom om het beste van beide werelden te combineren door het uitwisselen 
en delen van kennis en ervaring. 
 
Het was voor de Executive Board dan ook zonneklaar dat GARS in het kader van de 
reorganisatie en als consequentie van de gekozen besturingsfilosofie, een cruciale positie zou 
moeten gaan innemen. De instelling van een actief een zeer deskundig auditcomité bevestigde 
het beeld van hooggespannen verwachtingen... 
De Executive Board heeft gekozen voor het instellen van een geïntegreerde en hoogwaardige 
centrale afdeling audit en riskmanagement, met het accent op een maximale rol voor financial 
auditing en een optimale samenwerking met de extern accountant. 
 
De wens van de Executive Board om excellence na  te streven bij het beheersen van 
compliance en risico’s was zeer begrijpelijk; er was ontegenzeggelijk een samenhang met het 
opteren voor marktleiderschap. Dan mag namelijk worden verwacht dat toezichthouders nog 
stringenter zullen kijken naar aspecten van compliance en naar de disclosure van informatie via 
het jaarverslag. Ook rating agencies zullen een grote interesse voor Eureko aan de dag leggen 
en met een zekere gretigheid kennis willen nemen van de kwaliteit van de interne beheersing 
van de organisatie. Men zal bijvoorbeeld meer een verband gaan leggen tussen de diverse 
financieel vertaalde risico’s, in de vorm van Economisch kapitaal, en de kwalitatieve oordelen 
die internal audit pleegt te geven. 
  
Volstrekt hogere eisen dus aan de organisatie en …. hogere eisen aan GARS! 
 
De lang gekoesterde mythe van onafhankelijkheid 
 
Natuurlijk is geloofwaardigheid op het gebied van objectiviteit en onafhankelijkheid 
handhaafbaar als audit zich uitsluitend bezig houdt met het verstrekken van aanvullende 
zekerheid. Het in één adem noemen van audit, risk management en (in het geval van Eureko) 
veiligheidspreventie heeft iets fatalistisch voor de conformistisch ingestelde interne auditor. 
Het collisiespook doemt op als het GARS-management in de nieuwe situatie vooral 
adviesposities gaat innemen en riskmanagement activiteiten gaat verrichten. Ook het betrokken 
zijn bij of het interveniëren in grote reorganisatietrajecten zal het onafhankelijke imago van 
auditing schade kunnen berokkenen. Die mogelijke schade krijgt vooral betekenis omdat de 
extern accountant blijvend moet kunnen steunen op de werkzaamheden van de internal auditor, 
conform de regelgeving die het PCAOB daartoe heeft gesteld. De afspraken die Eureko met de 
extern accountant nu gaat maken zullen zonder meer een fixed en daarmee contrair karakter 
krijgen; de onafhankelijkheid en bewegingsvrijheid van audit wordt aldus begrensd. 
Met andere woorden het fundament van GARS zal moeten worden gebouwd op de 
verworvenheden van voorheen, op de te maken afspraken met de extern accountant, op de 
verwachtingen van de executive board ( “onafhankelijkheid, service en efficiency”) en op het 
meer intensieve toezicht van stakeholders. Vervolgens zal een nieuw auditgebouw moeten 
worden opgetrokken met als bouwstenen: taakdefinities, gedragscodes, risicoanalysemodellen, 



 

awareness-hulpmiddelen, interne opleidingen, etc. Kortom: een creatief, innovatief, gedurfd en 
sophisticated bouwproces…..  
 
 
Takenpakket 
 
“GARS kent als primaire taak het doen van operational audits gericht op het vaststellen van en 
adviseren over de mate van risicobeheersing. Risico’s zijn in dit verband mogelijke 
belemmeringen in het bereiken van de bedrijfsdoelen. Omdat het risicodenken meer en meer 
gestuurd wordt vanuit en getoetst wordt aan de financiële verantwoording (als financiële 
neerslag van de bedrijfsprocessen) heeft Audit en Risk een secundaire taak, namelijk het 
verrichten van de financial audit. Deze twee typen audits zullen zo effectief en efficiënt 
mogelijk in elkaars verlengde worden uitgevoerd. Concreet betekent dit dat de operationele 
audits vanuit een gestructureerde risicoanalyse gepland worden die mede gebaseerd zal zijn op 
de weerslag van de bedrijfsprocessen en de financiële processen (uitmondend in de 
jaarrekening” 
 
 
 
Noblesse Oblige 
 
Het GARS-concept zal aan een nieuw scala van eisen moeten voldoen wil het werkelijk het 
beste brengen dat in het huidige tijdsbestek van een moderne audit- en riskgroep mag worden 
verwacht. Steunen dus op de expertise die er in de afgelopen decennia op audit en risk gebied is 
bereikt en het uitbouwen van die kennis en ervaring tot een niet meer weg te denken 
strategische factor in de gehele organisatie. 
GARS zal in tegenstelling tot de gebruikelijke terughoudende opstelling van audit vooral ook 
service gericht moeten werken om de noodzakelijke awareness ook daadwerkelijk op peil te 
krijgen. Dat impliceert dat de beoogde doelstellingen, de risicoprofielen en de bereikte 
prestaties ook daadwerkelijk, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin, uit de externe 
verantwoordingen blijken. GARS wil daarmee voorkomen dat niet onderkende of niet goed 
beheerste risico’s manifest worden, waardoor reputatieschade kan ontstaan. 
 
De taak waarvoor GARS zich dus gesteld ziet kan op z’n minst veelzijdig worden genoemd. De 
gehele organisatie ervan overtuigen dat  partnership van eenieder nodig is voor het gezamenlijk 
bereiken van het strategisch concept. De organisatie in al haar soms tegenstrijdig gedrag van 
prestatiedrang, veranderingsgeneigdheid, vasthoudendheid, wispelturigheid en risicomijdend 
gedrag de weg wijzen naar een samenhangend strategisch concept van idee, realisatie, 
uitvoering en reflectie.  
Mede ter ondersteuning van het voorgaande zullen die decentrale auditfuncties, die nog worden 
onderkend bij de buitenlandse OPCO’s door GARS functioneel worden aangestuurd. Ook die 
auditfuncties zullen moeten worden bemenst met medewerkers waarvan de profielen zijn 
afgestemd op de ambitieuze taakstellingen die men concernmatig voor ogen heeft.  
Gezien de kwaliteiten waarover GARS beschikt en de reputatie die men wenst op te houden zal 
GARS een hoge mate van innovatie gaan ontplooien. Mede daardoor zal GARS haar 
werkzaamheden tegen scherpe, marktconforme tarieven moeten verrichten. 
 
 



 

Things-to-do: het inrichtingsplan. 
 
Het huiswerk tekent zich in grote lijnen af. Om de GARS-ambities waar te maken zal er op 
verschillende borden moeten worden gespeeld. De onderstaande proeve van een inrichtingsplan 
weerspiegelt wat een ander besturingsconcept en een daaraan aangepaste audit en risk filosofie 
vermag. Zoals gesteld een zeker niet limitatief overzicht waaruit vooral ook blijkt welke 
verwachtingen aan de GARS-medewerkers worden gesteld: 
 
- Beschrijven van rollen, taken en verantwoordelijkheden van GARS als (geïntegreerde) 
afdeling; 
- Het uniformeren van de werkwijzen en het afstemmen van de capaciteiten van de 
geïntegreerde afdelingen; 
- Ontwerpen van nieuwe auditprotocollen; 
- Ontwikkelen van geavanceerde methoden ter toetsing van die processen, die leiden tot het 
financiële verantwoordingsverslag; 
- Het inrichten en vormgeven van financial auditing; 
- Het doorvoeren van accountmanagement binnen GARS naar de clustering zoals die in de 
doelorganisatie wordt opgezet; 
- Het verder uitrollen van de aanpak ICS (In Control Statements), waarmee het decentrale 
management op periodieke basis verantwoording over de resultaten en risico’s aflegt; 
 
- Monitoren van de nationale en internationale regelgeving op het gebied van internal control, 
transparantie en verantwoording; 
- Vaststellen wat de kwaliteitscriteria zijn waaraan Eureko voor wat betreft Internal Control wil 
conformeren, uitgaande van de vooraanstaande positie die Eureko in deze wil bereiken; 
 
- Definiëren van begrippen die met invoering van nieuwe stuurvariabelen samenhangen; 
- Ontwikkelen van modellen voor de afstemming tussen de informatie van de 
kwaliteitsscorecards met de door control vastgestelde financiële risico’s; 
- Adopteren en doen integreren van instrumenten ter lokalisering van risico’s. 
 
GARS dus 
 
Van Duijn verwacht dat GARS zich naast de regulier audittaak de komende tijd vooral zal 
richten op de verdieping van een drietal onderwerpen te weten het inrichten en uitvoeren van 
financial audits, het  auditen van compliance en het vormgeven van haar rol bij de validatie van 
de modellen die gebruikt worden bij de bepaling van bijvoorbeeld ECAP en RAROC3.  Hij 
schat namelijk in dat toezichthouders, in het bijzonder rating agencies, vragen gaan stellen over 
de validatie van de gebruikte modellen. Voor GARS heeft dat tot gevolg dat men verklarende 
relaties zal moeten leggen tussen enerzijds de risicocategorieën die met het voeren van de 
verschillende producten samenhangen zoals marktrisico’s en catastroferisico’s en anderzijds de 
risicocategorieën die met internal control samenhangen zoals operational risks en strategic 
risks4. 
 
Het op basis van historische data en veronderstellingen over de toekomst kwantificeren van 
toekomstige risico’s is natuurlijk niet alleen voor de toezichthouders van belang. In het 

                                                        
3 ECAP staat voor Economic Capital.  Onder RAROC wordt verstaan Risk Adjusted Return on Capital 
4 Voor dat laatste verwijzen wij naar de Risk Control Card zoals die onder figuur 2 is opgenomen. 



 

vertrouwen dat “structure follows strategy” is Van Duijn ervan overtuigd dat GARS zich 
vooreerst inhoudelijk zal moeten presenteren en wel op die vlakken, waar voor de organisatie 
de meeste meerwaarde is te bereiken.  
 
Het tempo waarin veranderingen binnen GARS kunnen worden doorgevoerd hangt vooral ook 
af van de mate waarin de organisatie zelf haar doelstellingen kan realiseren. Wat dat laatste 
betreft gaat het om het a tempo doorvoeren van het vereenvoudigen en uniformeren van de 
bedrijfsprocessen; hetgeen voor audit tot een aanzienlijke reductie van capaciteit kan leiden. 
Aan de andere kant zal het hernieuwd focussen op de processen die tot de financiële 
verantwoording leiden een capaciteitsbeslag voor GARS betekenen. Hier staat tegenover dat 
het voorgestane samenwerkingsverband tussen GARS en de externe accountant moet leiden tot 
een substantiële besparing op de werkzaamheden van die externe accountant. 
Van Duijn verwacht verder veel van het zelfreflecterend, zelforganiserend en zelfcorrigerend 
vermogen van het kapitaal aan ca. 120 deskundige en gedreven medewerkers.  
Zoals gezegd: noblesse oblige. 
 
Bij dat laatste past ook het extern toonaangevend willen zijn op het gebied van Audit en Risk. 
Dat impliceert dat medewerkers de gelegenheid krijgen en gestimuleerd worden om blijvend 
contacten te onderhouden en posities te vervullen in commissies en vakgroepen binnen 
branche- en beroepsorganisaties en bij universiteiten. 
Dat vooral de beroepsorganisatie daarvan ook de vruchten zal plukken staat voor Van Duijn 
vast; de VRO en het IIA zijn gewaarschuwd… 
 


