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Internal audit timmert flink aan de weg. Steeds vaker is het hebben van een internal 
auditfunctie (IAF) zelfs in wet- en regelgeving verankerd. Van de Nederlandse Cor-
porate Governance Code voor beursfondsen tot aan de Basel- en Solvency-regels voor 
banken en verzekeraars. Maar ook woningcorporaties ontkomen niet meer aan de ‘onaf-
hankelijke controlfunctie’.

Deze verplichting maakt echter niet dat organisaties en hun bestuurders en commis-
sarissen automatisch van enthousiasme staan te juichen en direct dezelfde nut en 
noodzaak zien in de verplichte auditfunctie als de bedenkers van die regels. Soms door 
onwetendheid, soms door ervaringen uit het verleden, maar soms ook door het oprecht 
niet zien van voldoende toegevoegde waarde van een auditfunctie voor hun organisa-
tie. Bijvoorbeeld een kleine, weinig complexe en overzichtelijke organisatie van maar 
tien á twintig medewerkers waar een aparte auditfunctie en bijbehorende -functionaris 
behoorlijk aantikt in de personele formatie. Welke toegevoegde waarde kan de internal 
auditor daar precies leveren?

Dat betekent dat een internal auditor zich zowel vooraf als tijdens de rit moet bewijzen 
en zijn meerwaarde moet kunnen aantonen. De internal auditor moet zich dus zeer 
bewust zijn van – en zich aanpassen aan – de organisatie waar hij zijn werkzaamheden 
uitvoert. Elementen als de sector, de omvang, de organisatie- en bestuurscultuur en 
het ontwikkelingsstadium van de organisatie, bepalen waar de behoeften het grootst 
zijn en waar de internal auditor met zijn kennis én kunde meerwaarde kan leveren. 
Maatwerk dus. De aard van de internal auditor is dat hij graag wil helpen, graag toege-
voegde waarde wil leveren. En dat wil soms best spanning opleveren tussen beroeps-
standaarden, persoonlijke ambities en organisatiebelangen. Bijvoorbeeld als vanuit de 
(beperkte) omvang van de organisatie of de specifieke expertise van de internal auditor, 
de behoefte sterk is om ook mee te helpen bij het oplossen van geconstateerde tekortko-
mingen of het vormgeven van het verbeterpotentieel. Op zo’n moment komt feitelijk de 
vraag op: voor wie werkt de internal auditor eigenlijk? 

Maar ook bij sectoren en organisaties waar de IAF inmiddels gemeengoed is en op 
waarde wordt geschat, moet er continu een tandje bij. Zowel in kennis als in kunde. De 
wereld verandert immers, en snel ook. Van papier naar systeem. Van cash naar elektro-
nisch. Van elektronisch naar bitcoin. Van lokaal naar cyber. Van systeem naar gedrag. 
Voor al dit soort vraagstukken moet de internal auditor antwoorden en adviezen hebben. 
En zijn organisatie soms behoeden voor misstappen. Voor je het weet krijgt hij de vraag: 
waar was de internal auditor?

Dit maakt dat de internal auditor moet balanceren tussen procesbewaker, inhoudelijk 
expert en ‘trusted advisor’. Niet alleen het management challengen op het proces van 
beheersing, maar voor de gevraagde meerwaarde ook optreden als inhoudelijk expert 
en adviseur op een veelheid van onderwerpen. Niet alleen achteraf vinden, maar vooraf 
helpen. Dat vraagt behoorlijk wat van de internal auditor! Het zou mij niet verbazen als 
de internal auditor van de toekomst vooral een IT-auditor of gedragsdeskundige is. Maar 
bovenal een stevige persoonlijkheid die op bestuursniveau gesprekspartner en vertrou-
wenspersoon is bij lastige keuzen en uitdagingen. Die de juiste spiegel kan voorhouden. 
Alleen op deze wijze blijft de internal auditor relevant, voegt hij meerwaarde toe. En is 
er een rechtvaardige grond om diens functie in wet- en regelgeving te verankeren. Werk 
aan de winkel dus!
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