
‘De directie van deze divisie neemt 
het niet zo serieus met de regels.’ ‘De 
doelmatigheid van ons klantcontact-
centrum schiet ernstig tekort.’ ‘De 
continuïteit van deze dochteronderne-
ming is in gevaar.’
In onze professionele omgeving 
worden aan de lopende band allerlei 
beweringen gedaan over wat er goed 
of juist misgaat in de organisatie, over 
wat er beter kan en anders moet, en 
ga zo maar door. Niet zelden blijken 
die beweringen als je er nog eens 
goed naar kijkt, maar moeilijk hard te 
maken en mogelijk zelfs in flagrante 
tegenspraak met elkaar te zijn. Vaak is 
dat helemaal niet erg, maar is het juist 
leuk en zelfs stimulerend dat er ver-
schillen in visie en opvatting bestaan. 
Dat houdt het gesprek levendig en onze 
professionele praktijk in beweging.  

Maar er zijn ook omstandigheden 
waarin dat lastiger ligt. Dat er een 
uitweg gezocht moet worden in een 
kwestie die omstreden is en omgeven 
wordt door zowel voor- als tegenstan-
ders. Om dan tot een gepast oordeel te 
komen wordt niet zelden een beroep 
gedaan op cijfers en getallen; de onder-
bouwing wordt dan niet alleen in rede-
neren maar ook in rekenen gezocht.

Zo is het ook in de auditprofessie, 
waarvan immers een belangrijk oog-
merk is om in voorkomende gevallen 
aanvullende zekerheid te verschaffen. 
Getallen dienen hier ter precisering 
van wat ook in (vaak heel veel) woor-
den gezegd kan worden: ze brengen de 
boodschap terug tot de essentie, door 
hun exacte notering en een analyti-
sche abstrahering. Geen wonder dan 
ook dat tellen een belangrijke plek 

inneemt in het werk van auditors: 
‘mooie woorden’ leggen het hier vaak af 
tegen een toets aan de ‘harde cijfers’.

Cijfers en letters, getallen en begrip-
pen, tellen en vertellen, rekenen en 
redeneren: vaak worden deze begrip-
penparen tegenover elkaar geplaatst 
en gekwalificeerd als volstrekt 
verschillende uitdrukkingsvormen die 
op grote afstand van elkaar bestaan, 
waarbij het ook nog eens zo is dat de 
ene zwaarder telt dan de andere. Zo’n 
voorstelling van zaken doet echter 
volstrekt geen recht aan hoe het echt 
zit. Beide uitdrukkingsvormen vullen 
elkaar aan, veronderstellen elkaar en 
zijn welbeschouwd ook nog eens sterk 
verweven met elkaar. Eigenlijk laat 
tellen zich nog het best begrijpen als 
‘vertellen 2.0’. Ook tellen is een vorm 
van vertellen, met dit verschil dat de 
verhaallijnen doorgaans onder het 
mom van cijfers die ‘voor zich spreken’ 
naar de achtergrond gedrongen zijn.

Deborah Stone spreekt in dat kader 
over ‘the hidden story in numbers’. 
Maar liefst vijf verborgen vertellingen 
zijn volgens haar in elk tellen terug 
te vinden. Ten eerste impliceert elk 
tellen ook ‘meetellen’. Het suggereert 
dat iets (fraude, angst, doelmatig-
heid) belangrijk genoeg is om mee te 
tellen in de organisatie, en iets anders 
dus niet. Ten tweede impliceert elk 
tellen tegelijk ook ‘identificeren’. Het 
impliceert dat iets te onderscheiden 
valt van iets anders (eerste, tweede 
en derde lijn; financial en operational 
audit). Ten derde is er ‘collectiviseren’. 
Impliciet worden door elke vorm van 
tellen gemeenschappen gecreëerd 
van mensen die bij elkaar horen of 

juist niet (hoog- en laagopgeleiden, 
managers en medewerkers, auditors en 
audittees). Ten vierde impliceert elk 
tellen ‘rationaliseren’. Cijfers sugge-
reren precisie, accuratesse en objec-
tivering. Ten slotte is aan elk tellen 
impliciet het verhaal verbonden dat er 
een aanvaardbare, berekenbare uitweg 
te vinden valt bij een botsing van 
belangen of een afweging van tegenge-
stelde beweringen.

Dat zijn (verborgen) verhalen waar 
elke auditor natuurlijk erg mee 
geholpen is. Vandaar ook dat ik nu al 
kan uittekenen hoe een auditor zou 
omgaan met toetsend onderzoek naar 
de beweringen waar ik deze column 
mee begon: turven hoeveel keer regels 
zijn overtreden in een divisie, bereke-
ningen controleren over welke capa-
citeit nodig is voor een bepaald aantal 
klantcontacten, inschattingen maken 
van continuïteitsrisico’s en (een check 
op) het kwantificeren van de kans dat 
deze zich materialiseren.

Twee lessen blijven hangen vanuit het 
besef dat elk tellen ook een vorm van 
vertellen is: ‘Wie telt, telt mee!’ en ‘Pas 
op je tellen…’

Pas op je tellen…
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