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Recent verscheen in de ‘Stap voor stap’-
reeks de tweede druk van het standaard-
werk op het gebied van interne audits.
Deze tweede druk was nodig omdat in-
middels de ISO 10011 (de ‘oude’ norm voor
auditing) opgevolgd is door ISO 19011. In
die meer recente norm is voor het eerst ook
aandacht besteed aan interne audits en bo-
vendien is deze norm ook geschikt voor
het verzorgen van interne audits binnen
een milieu managementsysteem. Aange-
zien de struc tuur van de ‘Arbo-norm’
OHSAS 18001 en de ‘milieunorm’ ISO
14001 één en dezelfde opbouw kennen als
de ISO 9001, is de ‘auditnorm’ (die van sys-
temen met deze opzet uitgaat) ook ge-
schikt voor het verzorgen van interne au-
dits in het kader van een (voedsel)veilig-
heidssysteem, hetzij HACCP of  straks ISO
22000.
Hoewel interne audits in relatie tot een
kwaliteitsmanagementsysteem reeds meer
dan een decennium worden uitgevoerd, le-
veren ze lang niet altijd op wat er redelij-
kerwijs van verwacht mocht worden. De
redactie van ‘Kwaliteit in Bedrijf’ is nage-
gaan wat daarvan de oorzaak kan zijn. Uit-
eindelijk blijkt er een tiental factoren te
zijn die het effect van interne audits in ne-
gatieve zin kan beïnvloeden.

Waarom interne audits vaak minder opleveren dan u zou verwachten…

Waarom voert een organisatie interne audits
uit? Om de effectiviteit van een systeem te
meten en handvatten te verkrijgen voor ver-
betering. Dat is kort en krachtig het nut van
een interne audit. Er zijn nog meer ‘op-
brengsten’ verbonden aan een deugdelijke
interne audit, maar interessanter is het te
weten waarom veel organisaties teleurgesteld
zijn in hetgeen een interne audit (of het han-
teren van interne audits) hen oplevert.
Gesprekken met vertegenwoordigers van
 organisaties enerzijds en auditoren en ande-
re specialisten op het gebied van auditing
 anderzijds, hebben ertoe geleid dat wij een
groot aantal redenen voor de teleurstellende
revenuen van een audit ontdekten.
 Gevraagd naar de — volgens onze gespreks-
partners — belangrijkste tien redenen van
die oogst, leverde de volgende selectie op:

1 - Onvoldoende draagvlak
Nog te vaak worden interne audits gehou-

ceerd, terwijl het toch een nieuwe tak van
sport is of was voor de betreffende onderne-
ming. Sterker nog, bij het opzetten van pro-
cedures en werkinstructies worden de mede-
werkers wel betrokken om zo voldoende
draagvlak te creëren, echter bij het opzetten
van de procedure(s) voor een interne audit
niet... Die procedure wordt veelal aangereikt
door de adviseur die hiervoor een stan-
daardprocedure ontwikkeld heeft en hieraan
zijn autoriteit ontleent. Jammer, maar kort-
zichtig.
Om te zorgen voor voldoende draagvlak
voor het houden van interne audits, is het
aan te raden een zogenaamd auditverdrag te
ontwikkelen en te presenteren aan het voltal-
lige personeel. In zo'n auditverdrag zijn de

den omdat ze deel uitmaken van de eisen
van een gedocumenteerd managementsys-
teem. ‘Het moet van ISO en daarom doen
we het, maar het kost wel tijd’.
Bij een dergelijke instelling mag de leiding
van een bedrijf niet verwachten, dat interne
audits toegevoegde waarde opleveren. Er is
dan onvoldoende draagvlak om van interne
audits een effectief managementtool te
maken. 
Veel bedrijven hebben hun intern auditsys-
teem echter al ontkracht voordat het goed
en wel rendement op kan leveren. De oor-
zaak is dat een gedocumenteerd manage-
mentsysteem wel wordt geïntroduceerd mid-
dels een aftrapbijeenkomst, maar dat interne
audits zelden behoorlijk worden geïntrodu-
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rechten en plichten opgenomen van de
 auditdeelnemers (...en dat is iedereen binnen
de organisatie!). Na afloop van de presenta-
tie krijgt iedereen een exemplaar van het au-
ditverdrag uitgereikt. Zo’n auditverdrag
zorgt voor duidelijkheid, voor inzicht in mo-
gelijkheden, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden, met als gevolg een beter draag-
vlak voor het houden van interne audits.
In het boek ‘De Interne Audit — Stap voor
Stap’ (www.beaumont.nu) wordt een voor-
beeld van een intern auditverdrag aangereikt. 

2 - Onvoldoend getrainde
 auditoren
Aan auditoren worden tal van eisen gesteld,

zoals te lezen valt in de ‘auditnorm’ NEN-
EN-ISO 19011:2002. Die eisen gelden niet
alleen voor externe auditoren, maar ook
voor interne auditoren. Velen realiseren zich
niet dat het houden van een interne audit
vele malen moeilijker is dan het houden van
een externe audit. Het zijn vooral de sociale
vaardigheden van een auditor die bepalend
zijn voor de acceptatie van de auditresulta-
ten. Tijdens een interne audit zal de geïnter-
viewde auditee (degene die de audit onder-
gaat) veel eerder geneigd zijn in verzet te
komen tegen een onheuse bejegening dan
tijdens een leveranciers- of certificatie-audit.
Bovendien zal de auditee eerder reageren op
geneuzel of zaken die zijns inziens niets te
maken hebben met de betreffende procedu-
re. Daarnaast moeten ook interne auditoren
bekend zijn met de essenties van de norm -
eisen die ten grondslag liggen aan het gedo-
cumenteerde managementsysteem van de
onderneming. Een gedegen auditopleiding is
daarom van essentieel belang als u een au-
ditresultaat wilt verkrijgen dat toegevoegde
waarde oplevert. Helaas zie je maar al te
vaak, dat interne auditoren in opleiding een
paar maal meelopen met een ervaren auditor
en dan zelfstandig aan het werk gezet wor-
den…

3 - Auditplanning onvoldoende
afgestemd op de risico's
Het houden van interne audits kost tijd.
Tijd is kostbaar en dus zal daar zorgvuldig
mee moeten worden omgegaan. Met name
het opzetten van een effectieve auditplan-
ning bezorgt een bedrijf vaak de nodige
hoofdbrekens.
Kwaliteitsmanagers of KAM-coördinatoren
willen vaak meer interne audits houden, dan
strikt noodzakelijk is. De leiding van een be-
drijf daarentegen vindt al snel dat er te vaak
beslag gelegd wordt op kostbare tijd en is
daarom geneigd het aantal te houden inter-
ne audits te minimaliseren. Het resultaat is
dat in veel gevallen de interne auditplanning
niet is afgestemd op de risico-inventarisatie
en -evaluatie die ten grondslag ligt aan het
gedocumenteerde managementsysteem.
Een extra moeilijkheidsgraad is dat er in het
kader van een gedocumenteerd kwaliteits-
systeem op basis van NEN-EN-ISO
9001:2000 geen risico-inventarisatie en -eva-
luatie wordt gemaakt omdat er geen eis is in
die richting. Echter indien NEN-EN-ISO
9004:2000 wordt geraadpleegd, wordt daar-
in het advies gegeven een ‘Failure Mode
and Effect Analysis’ (FMEA) uit te werken
voordat een kwaliteitsmanagementsysteem
wordt gedocumenteerd. Hieruit is op te
maken dat ontwerp- en verkoopactiviteiten
meer risico's opleveren voor de beoogde
kwaliteit, dan de voortbrenging. Dat bete-
kent ook, dat er wat vaker gekeken moet
worden naar de totstandkoming van een

ontwerp en een opdracht tot leveren, dan
naar de beheersing van de voortbrenging
van goederen of diensten.
Een methode om deze differentiatie aan te
brengen maakt deel uit van het eerder ge-
noemde boek ‘De Interne Audit - Stap voor
Stap’. Daarin is aangegeven op welke wijze
een tijdsoptimalisatie kan worden verkregen
voor het houden van interne audits.

4 - Onafhankelijkheid audito-
ren onvoldoende gewaarborgd
In de praktijk wordt als regel wel voldaan
aan de eis uit NEN-EN-ISO 19011 dat au-
dits niet worden uitgevoerd door auditoren
die verantwoordelijk zijn voor het resultaat
van een te beoordelen procedure. Er wordt
echter wel vaak aan voorbijgegaan dat een
interne auditor in het verleden wel verant-
woordelijk was voor het resultaat van een be-
paalde procedure, maar thans niet meer. Als
een auditor tijdens de interne audit ontdekt
dat zijn of haar opvolger het anders doet dan
hij- of zijzelf, is er een reële kans op het ont-
staan van een conflictsituatie. Hier zal tijdens
het opstellen van een auditplanning terdege
rekening mee moeten worden gehouden, wil
er zich geen ongewenste situatie kunnen
voordoen die het resultaat van de interne
audit in negatieve zin beïnvloedt.
Maar er liggen ook andere gevaren op de
loer. Indien auditor en auditee door welke
achtergrond dan ook elkaar niet liggen, is de
kans groot dat ze elkaar vliegen gaan afvan-
gen, wat het resultaat van een interne audit
eveneens in negatieve zin kan beïnvloeden.
Het is aan de wijsheid van een goed opgelei-
de interne auditor om aan te geven dat het
niet verstandig is dat hij of zij wordt ingezet
voor het houden van een bepaalde interne
audit.

5 - Onvoldoende auditvoor -
bereiding
Het is in de meeste bedrijven een bekend
fenomeen dat auditoren onvoorbereid een
interne audit ingaan. Niet alleen krijgen zij
dit slechte voorbeeld nog al eens aangereikt
van auditoren die een certificatie-audit uit-
voeren, maar ook uit tijdsbestedingsoogpunt
wordt een interne audit onvoldoende voor-
bereid. Een andere factor die zeker mee-
speelt, is dat de auditor, ondanks dat de on-
afhankelijkheid van de audit in voldoende
mate is gewaarborgd, meent voldoende ken-
nis te hebben van de betreffende procedure.
Echter een onvoldoend voorbereide interne
audit levert per definitie minder toegevoeg-
de waarde op. 
Het is juist de voorbereiding die bepalend is
voor het begrijpen van een procedure en die
de auditor in staat stelt op basis daarvan
adequaat het interview in te gaan. Lees de
procedure aandachtig en vraag je af:

   oegde
  lde tijd
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• Zijn de stappen in de procedure te vol-
gen?

• Wie is verantwoordelijk voor het resultaat
van de betreffende activiteit?

• Is het resultaat van een activiteit te meten
en zo ja, hoe?

• Hoe wordt de betreffende activiteit aan-
gestuurd?

• Tegen welke norm of welk referentie -
document worden beslissingen genomen?

• Worden beslissingen of resultaten gedo-
cumenteerd?

Alleen op die wijze kunnen de mogelijke
omissies in een procedure worden ontdekt.
Door in een kopie van de betreffende proce-
dure de vraagtekens te plaatsen heeft de au-
ditor tal van vragen voor handen waarmee
de auditee tijdens het interview daadwerke-
lijk geholpen wordt. De betreffende proce-
dure wordt door deze aanpak als het ware
vertaald naar een aandachtspuntenlijst die
het interview vergemakkelijkt, terwijl de au-
ditor bij de les blijft.

Waar het overigens ook nogal eens misgaat
is, dat er weliswaar een goede voorbereiding
plaatsvindt, maar dat deze voorbereiding
 resulteert in een vragenlijst. Daardoor wor-
den de vragen ontkoppeld van de betreffen-
de procedure, wat de audit danig kan ver-
storen. Bovendien kost het opstellen van een
vragenlijst extra tijd... 

6 - Niet voldoende doorvragen
tijdens interviews
Het is opvallend hoe vaak onvoldoende
doorgevraagd wordt tijdens een auditinter-
view. Vooral tijdens interne audits zijn audi-
toren vaak bang bij collega's afwijkingen
vast te stellen. Dit heeft alles te maken met
psychologische aspecten die gevoed worden
door faalangst. Zolang er geen voldoende
ervaring is, wordt een interne audit zowel
door de auditor als de auditee ervaren als
een examen. Tijdens een professionele au-
dittraining wordt hier veel aandacht aan be-
steed. Immers het gaat tijdens een interne
audit om het beoordelen van de effectiviteit
van een procedure en niet om de beoorde-
ling van personen.
Auditees hebben het gevoel dat ze gefaald
hebben indien er afwijkingen worden gecon-
stateerd — hetzij in de documentatie, hetzij
bij de implementatie — terwijl het daar niet
om gaat. Waar het wél om gaat is dat pro-
cessen effectief beheerst worden. Auditoren
hebben tijdens het interview de neiging de
auditee in bescherming te nemen door het
aantal afwijkingen niet te groot te doen zijn.
Hiermee worden echter zowel de auditee als
de organisatie te kort gedaan…

Een ander aspect wat in dit kader opvalt, is
dat procedures steeds vaker voorzien wor-
den van een doelstelling die boven de tekst

of het stroomschema is aangegeven. Toch
vragen auditoren zelden of met behulp van
de betreffende procedure het beoogde doel
ook daadwerkelijk bereikt wordt!
Deze vraag kan inderdaad veel stof doen op-
waaien. Vaak is het omschreven doel weinig
anders dan een andere omschrijving van de
titel van de procedure en daar heb je dus
weinig aan. Als het doel wel resultaatgericht
is verwoord, zorgt dit ervoor dat de effecti-
viteit van de procedure goed uit de verf
komt tijdens het interview. Dan is er ook in-
derdaad sprake van toegevoegde waarde. 

7 - Rapportage ontoereikend
Als het goed is geeft de auditrapportage de
verantwoording weer van de gehouden in-
terne audit. Maar al te vaak worden na af-
loop van een interview uitsluitend afwijkin-
gen vastgelegd op een zogenoemd ‘feiten-
rapport’ of ‘afwijkingsformulier’. Bovendien
laat de omschrijving van de afwijking vaak
veel te wensen over. Dat is jammer, want de
tekst mag slechts voor één uitleg vatbaar zijn
voor:
• De auditee (in verband met de formule-
ring van het verbetervoorstel);

• De auditklant (moet tekst begrijpen ook

al is deze niet bij het interview aanwezig
geweest); en

• De auditor (moet op een later tijdstip
kunnen vaststellen of de verbeteractie
 effectief is).

In verband met de follow-up van de interne
audit is het nodig dat er van elke afwijkende
bevinding een feitenrapport wordt opge-
steld, tenzij het om afwijkingen uit het verle-
den gaat waarop een verbetervoorstel niet
mogelijk is. Daarom is het absoluut noodza-
kelijk dat er van een interne audit een audit -
rapport wordt opgesteld als verantwoording
van de auditresultaten naar de  auditklant en
de betreffende auditees.
In dit auditrapport moet in ieder geval wor-
den opgenomen welke procedures zijn be-
oordeeld en welke afwijkingen niet hebben
geleid tot een feitenrapport. Ten slotte is het
van belang rapportagetijd te reserveren bin-
nen 24 uur nadat het auditinterview heeft
plaatsgevonden. Hoe langer de rapportage
wordt uitgesteld des te meer tijd de auditor
nodig heeft voor deze rapportage, terwijl de
kwaliteit van de rapportage afneemt. Immers
na de audit gebeurt er weer van alles en nog
wat, terwijl tijdens de audit de bevindingen
worden aangegeven op de aandachtspunten-
lijst met behulp van trefwoorden.
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Interne audits leveren
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van bedrijfsprocessen
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Figuur 1: Auditsysteem als Deming-cirkel.
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8 - Te weinig aandacht voor
verbetermogelijkheden
Na het auditinterview is het aan de auditee
om per feitenrapport met een verbetervoor-
stel te komen. In de praktijk levert dit vaak
onvoldoende resultaten op omdat:
• sommige auditoren zich zo belangrijk vin-
den dat zij zelf al een verbetervoorstel
aangeven;

• de verantwoordelijkheid van de auditee
wordt overgenomen door het manage-
mentteam van de onderneming; en

• de auditee onvoldoende tijd neemt om
samen met betrokkenen te komen tot een
effectief verbetervoorstel.

Een auditor moet zich te allen tijde beper-
ken tot het vaststellen van bevindingen en
zich vanuit zijn rol nimmer bemoeien met
de opvolging van de bevindingen. Een advi-
serende auditor ontneemt de auditee zijn
verantwoordelijkheid wat demotiverend
werkt. Bovendien wordt het voor de auditor
moeilijk in alle objectiviteit de effectiviteit
van de verbeteractie vast te stellen.
Ook indien het managementteam de ver-
beteractie formuleert neemt dit de verant-
woordelijkheid bij de betreffende auditee
weg. De auditee kan dan niet aangespro-
ken worden op het eventueel mislukken
van de verbeteractie. Bovendien is er spra-
ke van een arrogante houding; het lijkt im-
mers alsof uitvoerenden niet in staat zijn te

komen tot een effectieve verbeteractie.
Indien de auditee niet de tijd neemt samen
met de betrokkenen te komen tot een effec-
tieve verbeteractie, zal het draagvlak voor de
voorgestelde verbetering gering zijn.

9 - Vaststelling effectiviteit
 interne audits laat te wensen
over
Een auditsysteem moet bijdragen aan een
betere beheersing van bedrijfsprocessen. Als
onderdeel van de managementreview zal
daarom vastgesteld moeten worden of dit
ook werkelijk het geval is geweest.
Wat vaak wordt nagelaten is om het audit-
systeem te beschouwen als een Deming-cir-
kel (Plan-Do-Check-Act) zoals weergegeven
in figuur 1.

Door de effectiviteit op deze wijze onder
de loep te nemen krijgt men inzicht in
waar het aan schort, indien interne audits
niet de gewenste effectiviteit hebben op-
geleverd.

10 - Management gebruikt
 interne audits te weinig als
een managementtool
Interne audits zijn een meetmiddel om de
effectiviteit van een gedocumenteerd ma-
nagementsysteem te meten. Toch wordt het

lang niet als zodanig onderkend. Met be-
hulp van interne audits krijgt de leiding
van een onderneming een objectief beeld
van de mate van beheersing van de belang-
rijke bedrijfsprocessen. Helaas laat de lei-
ding van een onderneming de beheersing
van een gedocumenteerd managementsys-
teem nog te vaak over aan de kwaliteits -
manager of de KAM-coördinator en ont-
kent daarmee het belang van een effectief
managementsysteem. Vaak bemoeit de lei-
ding van een onderneming zich alleen met
het gedocumenteerde managementsysteem
als onderdeel van het vereiste management-
review en als auditee tijdens een certifica-
tie-audit. Daardoor maakt de ondernemings-
leiding te weinig gebruik van de interne
audit als managementtool.
Los daarvan is het ook frustrerend voor het
beheer van het gedocumenteerde manage-
mentsysteem waar veel tijd en geld in is ge-
stoken om het op een certificeerbaar niveau
te krijgen.

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van
interne audits zal er aan een aantal rand-
voorwaarden moeten worden voldaan. Pas
dan kan een intern auditsysteem uitgroeien
tot een volwaardig managementinstrument.
Daarbij gaat het niet alleen meer om kosten,
maar ook om duidelijk zichtbare baten.
Want een audit die geen toegevoegde waar-
de levert, is verspilde tijd! Q

Twee winnaars Preffi-prijs én prijs voor
meest kwaliteitsbewuste manager
De Preffi-prijs, die tweejaarlijks door het
NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezond-
heidsbevordering en Ziektepreventie)
wordt uitgereikt aan het meest veelbelo-
vende gezondheidsbevorderings- of pre-
ventieproject in Nederland, kent dit jaar
twee winnaars. De winnende projecten
zijn:
• www.alcoholdebaas.nl van TACTUS,
 instelling voor verslavingszorg; en

• 'Kids for Fit' van GGD Gooi & Vecht -
streek.

Nieuw dit jaar is de prijs voor de meest
kwaliteitsbewuste manager gezondheidsbe-
vordering/preventie 2005. Deze prijs is uit-
gereikt aan Greetje Senhorst, manager ge-
zondheidsbevordering/preventie van Me-
diant GGZ Midden en Oost Twente. De
prijs voor de meest kwaliteitsbewuste ma-
nager wordt dit jaar voor het eerst uitge-
reikt.

De gedeelde eerste prijs voor het meest
veelbelovende project op het gebied van
gezondheidsbevordering en preventie ter

waarde van € 5.000,- is onlangs uitgereikt
tijdens het vierde Nationale Congres Ge-
zondheidsbevordering en Preventie te
 Papendal. Onder de deelnemers bevinden
zich zes projecten van GGD'en, drie pro-
jecten van GGZ-instellingen, twee projec-
ten vanuit de verslavingszorg, twee projec-
ten van landelijke instellingen, één project
van een welzijnsinstelling en één project
van een fysiotherapiepraktijk. Er zijn geen
projecten door de thuiszorg ingediend.
Wel participeert de thuiszorg in een aantal
van de projecten die zijn ingezonden.

De internetbehandeling www.alcoholde-
baas.nl beoogt cliënten te motiveren voor
verandering van hun drinkgedrag en voor
behandeling.
Het uiteindelijke doel is dat cliënten stop-
pen met drinken of gecontroleerd kunnen
drinken. De jury, voorgezeten door Nicolet-
te Warmenhoven, voorzitter Nederlandse
Vereniging voor Preventie en Gezond-
heidsbevordering (NVPG), spreekt van
een vernieuwende interventie, die creatief,

gedegen en onderbouwd gebruikmaakt van
moderne communicatiemogelijkheden. De
jury was tevens zeer enthousiast over de
persoonlijke benadering in de internetbe-
handeling, een bewezen effectieve tech-
niek.

Het project 'Kids for Fit' heeft tot doel dat
kinderen (en hun ouders) een gezondere
leefstijl kiezen zodat de kans op overge-
wicht en gezondheidsrisico's op latere leef-
tijd afneemt. De jury vindt het een goed
doordacht project met een brede interven-
tiemix en goede doelgroepsegmentatie. De
jury was in het bijzonder zeer te spreken
over de inbedding van het project in de re-
guliere zorg van de JGZ. De derde plaats
is gegaan naar het project ter preventie van
depressie bij ouderen in verzorgingshuizen
van GGZ Westelijk Noord-Brabant. Een
project dat inspeelt op een relevant pro-
bleem bij een kwetsbare doelgroep. Er is
goed gebruikgemaakt van reeds ontwik-
keld materiaal. Het project kent tevens een
goede proces- en effectevaluatie.


