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Auditing, compliance en integriteit: een overview
pag 6 Worden de regels nageleefd en als dat niet zo is, hoe komt 

dat dan? Handelt men in lijn met de gedragscode? Is de 

integriteit van handelen gewaarborgd? Dé integriteit- of 

compliance-audit bestaat niet, aldus Robert Vos (ministe-

rie van Financiën) en Peter Hartog (ACS).

Integriteit als uiting van respect
pag 11 Integriteit begint bij jezelf, in je gezin, in de samenleving, 

in de organisatie. Het gaat iedereen aan. Toch blijken 

zowel persoonlijke als organisatorische integriteit niet zo 

vanzelfsprekend te zijn. Een gesprek met Sylvie Bleker 

(Stork) en Ingrid Kromheer (SNS Reaal).

Auditen van integriteit vraagt om een juiste 
combinatie van hard en soft controls
pag 14 In dit artikel bespreekt Martijn de Kiewit (KPMG) de 

relatie tussen de hard en soft controls als het gaat om 

integriteit. En waarom dit voor een auditor die integriteit 

wil auditen zo belangrijk is. 
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pag 22  Integriteit centraal: de interne auditor als 

cultuurbewaker
pag 27  Raadsgriffiers en gemeentesecretarissen 
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pag 30  Het belang van integriteit voor een gezond 

financieel stelsel
pag 33  Soft controls: kom op internal auditor! Een 

beetje meer lef…

De klok en de klepel…
pag 36 In de serie De internal auditor aan het woord 

reageert Harrie de Poot (Rabobank) op het artikel van 

Naeem Arif en Arie Molenkamp (Audit Magazine 

1-2011).

Even voorstellen: nieuwe redactieleden
pag 42 Arjan Man, Maarten Mennen en Ton van den Hof 

versterken vanaf nu de redactie van Audit Magazine. 

Een voorstelrondje.

Survival kit voor auditors
pag 45 Nuttige tips voor auditors om in drie stappen de 

kloof tussen auditland en de gewonemensenwereld te 

dichten. Ze worden gegeven door Ivo Kouter en Age-

Jan van der Meer (KoutersVanderMeer).

Het spel van de strategische dialoog over 
beheersing
pag 49  Bij het ministerie van financiën wordt met een 

management game gewerkt aan het bepalen van de 

richting van het management controlsysteem.
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pag 54  Maak kennis met de vier genomineerden voor deze 

Award.
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