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Want je kunt nog zulke goede adviezen geven, die 
zullen een beperkte impact hebben tenzij de organisa-
tie en de stakeholders je erkennen als een partij waar 
ze advies van willen krijgen.”

Timing
Een internal auditor moet tonen dat hij de stakeholders 
begrijpt, en dat hij in staat is de organisatie verder te 
helpen. Dat lukt niet met perfecte rapportages alleen, 
zegt Eysink. “Internal auditors vergeten wel eens dat de 
timing voor het afleveren van de rapportage minstens 
zo belangrijk is als de kwaliteit ervan. Die kwaliteit kun 
je soms 10 procent verbeteren door het rapport een 
week uit te stellen. Maar je kunt dan zomaar 40 pro-
cent aan effectiviteit verliezen, omdat het probleem pas 
een week later wordt opgelost. Ik heb vaker gehoord 
dat mensen zeiden: wat een fantastische rapportage, 
had ik hem maar twee weken eerder gehad.”

Behalve timing is ook het selecteren van de juiste doel-
groepen belangrijk, voegt De Leeuw daaraan toe. “Het 
lijnmanagement wordt vaak onderschat als stakeholder. 
Er wordt veel aandacht besteed aan auditcommissies 
en raden van bestuur, maar minder aan het lijnmanage-
ment. Dat is jammer. Eigenlijk zou je moeten bereiken 
dat managers uit zichzelf blij zijn dat internal auditors 
bij ze komen, omdat die belangrijke punten aandragen. 
Dat voorkomt conflictsituaties waarin audit A zegt en 
het management B. Het is een indirecte stakeholder, 
maar wel een om rekening mee te houden.”

Buiten de eigen kring treden
Internal auditors moeten buiten hun eigen cirkel treden 
en contact maken met de kring waarin hun stakehol-
ders zich bewegen. Bij zaken die de hele beroepsgroep 
betreffen kan het helpen om een organisatie te hebben 
die optreedt namens alle internal auditors. Die orga-
nisatie, het IIA , bestaat, maar moet nog belangrijke 
stappen maken, vindt De Leeuw. “De belangrijkste  
stakeholders van het IIA zijn de internal auditors zelf. 
Voor die groep mensen moet het IIA opkomen. Het 

mist nog de uitstraling die bijvoorbeeld het NBA heeft. 
Om die erkenning te krijgen moeten internal auditors 
beseffen dat ze een wezenlijk onderdeel zijn van de be-
heersing van organisaties. Ze zijn een belangrijke speler, 
en als zodanig zouden ze niet te voorzichtig moeten 
zijn om hun mening te geven over corporate gover-
nance. Nu hoef je jezelf ook niet belangrijker te maken 
dan je bent, maar je mag best trots zijn op wie je bent 
en overtuigd zijn van het belang van je organisatie.”

Opereren vanuit eigen kracht
Internal audit zou moeten opereren vanuit de eigen 
kracht, denkt De Leeuw. Hij verwijst daarbij naar de 
manier waarop snel groeiende bedrijven het aanpak-
ken. “Die kijken naar wat de markt nodig heeft, wat 
de stakeholders vragen en reageren daarop, in de 
overtuiging dat ze te bieden hebben wat nodig is. 
Zulke bedrijven hebben een visie, de inhoud klopt en 
de presentatie klopt. Wat me opvalt bij internal audit 
is dat de visie en de inhoud er wel zijn, maar dat de 
presentatie beter kan.”
Daarnaast is het volgens Eysink belangrijk dat het IIA 
ambassadeurs aantrekt, die in de samenleving voor 
internal audit opkomen. “Om de positie van internal 
audit in de toekomst te verstevigen is het essentieel dat 
er mensen zijn op relevante posities in het maatschap-
pelijk verkeer die een IA-achtergrond hebben, en die 
het vak begrijpen. Momenteel lopen mensen bij grote 
ondernemingen een paar jaar mee bij internal audit, 
om vervolgens door te stromen naar andere functies. 
Maak gebruik van die mensen, als sponsors voor  
internal audit!”

Wim Eysink en Rob de Leeuw

Internal auditors zijn vaak erg goed in hun vak. Dat 
blijkt niet alleen uit het contact met de beroepsgroep 
zelf, het is ook op te maken uit commentaren vanaf 
de zijlijn. Commissarissen, bestuurders, accountants 
en managers zijn over het algemeen lovend over het 
niveau van de internal auditors waar ze mee werken.
Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig voor een 
internal-auditafdeling om de gewenste aandacht te 
krijgen voor hun boodschap. Welke factoren daaraan 
ten grondslag liggen, en hoe internal audit daar het 
best op kan inspelen, was het thema van dit seminar. 
De aandacht ging speciaal uit naar het belang van sta-
keholdermanagement. Wim Eysink en Rob de Leeuw 
van Deloitte lichten die keuze toe.

“De impact die stakeholders op hun werk hebben is 
meestal niet het eerste aandachtsgebied van de internal 
auditor”, zegt Eysink. “Internal auditors denken van 
nature weinig klantgericht. Commercie en marketing 
krijgen minder aandacht, omdat ze niet direct in een 
commerciële omgeving zitten. Toch is het belangrijk 
om die stakeholders te kennen. Alleen dan kun je de 
effectiviteit van de functie echt vergroten en meer 
resultaat boeken met je werk. Internal auditors leveren 
vaak scherpe analyses, maar weten soms onvoldoende 
hoe ze die boodschap kunnen ‘verkopen’ om dingen 
te verbeteren. Daarvoor is het nodig om het contact 
tussen internal audit en de stakeholders te verdiepen. 
Je moet niet alleen je doelgroep kennen, maar ook 
gekend worden door die stakeholders.”

De boodschap goed verpakken
“Auditors proberen hun boodschap meestal te 
verkopen door de inhoud, en minder door de verpak-
king”, zegt De Leeuw bevestigend. “Maar doordat er 
een groeiende vraag is naar zekerheid, zien we dat de 
de manier waarop je iets brengt en de timing van je 
presentatie ook steeds belangrijker worden. Er is veel 
winst te behalen door meer aandacht te hebben voor 

de ontvangers van de boodschap. Internal auditors 
discussiëren wel over stakeholders, maar meestal 
vanuit het complianceperspectief: ‘moet ik aan de cfo 
rapporteren, aan de ceo of aan de auditcommissie?’ 
De invalshoek is dus vaak vaktechnisch, ondersteund 
door formele argumenten. De vraag of het helpt om 
hun positie en functie te verbeteren speelt veel minder 
een rol.”
Eysink: “Aanbevelingen krijgen meer aandacht als je 
een presentatie kiest die past bij de klant. Je opmerkin-
gen worden veel relevanter – en je advies wordt dus 
veel effectiever – als je de context van je klant begrijpt.”

Op de vraag of dat niet afleidt van de inhoud zegt 
Eysink: “Juist als de belangen groot zijn is het van 
belang om je stakeholder te kennen, om te voorkomen 
dat het rapport niet gezien of gewaardeerd wordt. We 
leven in een wereld waar belangen uitvergroot kunnen 
worden en zeer frequent kunnen wijzigen. Dat maakt 
het belangrijk om op de hoogte te zijn van de agenda 
van je stakeholders en engagement te creëren.”

Engagement is zinvol
Een rapport moet begrepen worden, wil het in de  
organisatie daadwerkelijk effect hebben. Bovendien 
moeten de betrokken partijen zich er ook aan com-
miteren. Er moet, kortom, sprake zijn van engagement.
Dat engagement is vooral nuttig als internal audit niet 
alleen feitelijke constateringen doet, maar ook een 
adviserende rol heeft, zegt De Leeuw. “Er zijn een 
aantal traditionele gebieden waar internal auditors 
zich als een vis in het water voelen, en waar zij heel 
makkelijk assurance en advies kunnen geven. Dat zijn 
vaak procesmatige onderdelen. Waar internal audit 
onderdeel is van het governancesysteem is dat door-
gaans voor 95% wel op orde. Daar heeft internal audit 
een beperkte toegevoegde waarde. Die begint pas als 
je buiten de comfort zone van internal audit komt. 
En dan wordt stakeholdermanagement heel belangrijk. 

“Je opmerkingen worden veel relevanter – 
en je advies wordt dus veel effectiever – als je  
de context van je klant begrijpt.”

Voorwoord
Ken de agenda van je stakeholders. Creëer engagement. De belangrijkste aanbevelingen 

van het seminar

-  Presentatie wordt belangrijker naarmate  
de vraag naar zekerheid groeit.

-  Leer je stakeholders kennen.  
Maak contact en onderhoud relaties.

-  Denk aan het lijnmanagement als  
deel van je doelgroep.

- Creëer engagement.
- Wees transparant.
- De timing van een rapport is belangrijk.
- Het gaat om de inhoud én om het proces.
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Stakeholdermanagement

In juni 2012 werd het 11e Deloitte Chief Internal Auditor Seminar gehouden. Het semi-
nar stond in het teken van stakeholdermanagement. Er wordt meer en meer gevraagd van 
de internal auditor en dat roept de vraag op: ‘Waar staan we nu als beroepsgroep en waar 
willen we heen?’ Internal auditors zijn experts in het maken van analyses. Die analyses 
maken duidelijk hoe internal audit de meest relevante bijdrage kan leveren: soms is dat 
door het verschaffen van zekerheid, soms door het geven van een helder advies. Een effec-
tieve internal audit vereist echter meer dan een diepgaand rapport: engagement creëren 
en heldere communicatie zijn minstens zo belangrijk om stakeholders mee te krijgen. 
Stakeholders overtuigen en het rapport wortel laten schieten in de organisatie zijn com-
plexe aspecten van internal audit. Het creëren van engagement is een aandachtspunt waar 
verbetermogelijkheden liggen. Dit seminar laat zien dat contact maken, het aangaan van 
commitment en engagement creëren met stakeholders winstfactoren zijn. Deze aspecten 
zijn doorslaggevend om veranderingen te realiseren.
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Programma

Avondsessie

Ochtendsessie

Middagsessie

Praktijk
1   Een podiumdiscussie met ervaren bestuurders uit het bedrijfsleven  

die hun ervaringen met stakeholdermanagement delen.

Achtergrond

2   Een pragmatische context van het thema stakeholdermanagement.

3  Een interactieve workshop stakeholder mapping, waarbij de stakeholders  
worden geïndentificeerd en de agenda van de stakeholders wordt bepaald.  
De internal auditors plotten in vier groepen de stakeholders in een stake- 
holdermap, vanuit de invalshoeken ‘de werkprocessen van de internal  
auditor’, ‘de functie van de internal auditor in het bedrijf (financiële/ 
niet-financiële instelling)’ en ‘de internal auditor in de maatschappij’. 

4  Een terugkoppeling van de uitkomsten naar de andere groepen.

Workshops/Discussie

5  De onderlinge relaties tussen de stakeholders en de dilemma’s die daar spelen 
worden geanalyseerd, en ervaringen over het managen van stakeholders 
worden uitgewisseld. 

6  Ter afsluiting een plenaire discussie waarin kennis en ervaring met de groep 
worden gedeeld.
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Pieter Verboom en Barbara Majoor noemen een aantal 
belangrijke stakeholders waarmee ze zelf mee te ma-
ken hebben, of hebben gehad: de politiek, de omge-
ving van het bedrijf, klanten, aandeelhouders, AFM, de 
media, de raad van commissarissen, auditcommissies, 
regelgevers en wetenschappers. Tjalling Tiemstra geeft 
aan dat relaties tussen stakeholders voortdurend in be-
weging zijn en daardoor moeilijk te vangen. Tiemstra: 
“Je moet je wel voortdurend van mensen in je omge-
ving bewust zijn. Wie beïnvloedt mij en wie beïnvloed 
ik met mijn handelen, en hoe anticipeer ik daarop? Dat 
is de relevantie van het stakeholderdebat.”

Diverse stakeholders
Het aantal en de aard van de stakeholders vertoont 
soms grote verschillen, zo blijkt. Verboom herinnert 
zich uit zijn tijd bij Schiphol “minstens vijftig” stake-
holders: “Ministers en departementen uit de politiek, 
bewoners en gemeenten uit de omgeving, airlines, 
passagiers en de luchtverkeersleiding van Schiphol zelf, 
en dan de aandeelhouders.” Barbara Majoor noemt 
de AFM, de media, het publiek en de politiek: “Er 
heerst natuurlijk een maatschappelijke discussie over 
alles wat het accountantsberoep aangaat. Maar ook 
klanten, de raad van commissarissen, auditcommissies, 
wetenschappers, regelgevers en collega’s bij Deloitte 
horen tot de stakeholders.” Tiemstra beschouwt de 
term ‘stakeholders’ als een containerbegrip voor ieder-
een “op wie jouw beleid invloed heeft, maar die ook 
invloed op jouw beleid hebben.” Die invloed is niet 
onveranderlijk, benadrukt Tiemstra, en daarom heeft 
hij geen vast lijstje stakeholders.

Luisteren, transparantie, empathie
“Luisteren naar de visie, de overtuiging van de sta-
keholder is de voorwaarde voor een goede dialoog,” 
vindt Majoor. “Je moet een basis creëren waarin je een 
gezamenlijk belang hebt bij een oplossing.” Maar met 
al die onderling verschillende stakeholders valt dat niet 
mee, is de ervaring van Verboom. “De stakeholders 
van Schiphol hebben voor 90% andere belangen en 
een andere time horizon. De ene partij is geïnteres-
seerd in de korte termijn en de andere in de lange 
termijn. Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn 
en stap voor stap een compromis te bereiken, met de 
eigen visie hoog in het vaandel.”

‘Realiseer je waar je staat in 
het speelveld’.

Praktijk

De raad van bestuur en de auditcommissie zijn belang-
rijke stakeholders voor de internal auditor. Hoe zien zij de 
rol van de internal auditor en is stakeholdermanagement 
daarin een instrument? 
Pieter Verboom (voormalig executive vicepresident en cfo 
van Schiphol, tegenwoordig onder meer commissaris van 
VastNed Retail), Tjalling Tiemstra (voormalig cfo in de 
raad van bestuur van Hagemeyer, nu onder meer bestuurs-
lid van VEUO) en Barbara Majoor, partner quality & risk 
management bij Deloitte, delen hun ervaringen in een 
open discussie met de groep internal auditors. 

“Je moet een basis creëren 
waarin je een gezamenlijk 
belang hebt bij een oplossing.”“Vertrouwen is veel belangrijker 

dan een perfecte rapportage.”
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Tiemstra noemt het woord ‘empathie’: “Als cfo bij 
Hagemeyer zag ik de raad van commissarissen als een 
noodzakelijk kwaad. Ik bereidde alle vergaderingen tot 
in de puntjes voor en had op alle vragen het antwoord 
paraat. Maar dat is niet de goede houding. Dat merkte 
ik pas toen ik zelf commissaris werd en mezelf de 
vragen hoorde stellen waar ik me als cfo zo mateloos 
aan geërgerd had. Van een financieel directeur bij een 
overheidsinstelling leerde ik dat het gaat om vertrou-
wen. Hij kwam twee weken voor elke vergadering 
langs om de belangrijkste thema’s door te spreken. Ik 
begreep toen dat vertrouwen veel belangrijker is dan 
een perfecte rapportage.”
“Het is ook belangrijk dat medewerkers begrijpen 
waar je mee bezig bent, waar je staat”, vult Verboom 
aan. “Als raad van bestuur moet je allemaal dezelfde 
uitstraling en aanpak hebben, ook al kun je niet altijd 
alles vertellen.” Majoor is het daarmee eens: “Je mag 
van medewerkers verwachten dat ze begrip hebben 
voor je standunt als je de zaken goed toelicht.”
Tiemstra: “Op een bepaald moment wilde ik graag 
control self assessment in de organisatie brengen, 
zodat het management op een gestructureerde 
manier het eigen handelen beter vastlegt. Dat vond 
het management helemaal niets. Internal audit zou 
de structuren neerleggen en helpen met het in kaart 
brengen van de processen, en dat zag internal audit 

helemaal niet zitten. Dan merk je dat je de zaak vanuit 
een breder perspectief moet benaderen: we zitten er 
allemaal voor de onderneming en we moeten samen 
kijken hoe we daar op de beste manier een bijdrage 
aan kunnen leveren. Dat hielp. Het is het dilemma tus-
sen proces en inhoud, dat je in feite moet loslaten. Een 
auditor is vaak zo inhoudsgedreven dat hij het proces 
vergeet.”

Transparantie
De discussie verbreed zich naar alle aanwezigen. Een 
aantal best practices komen aan bod. “Het is onver-
standig om als auditcommissie bij verrassing iets naar 
voren te brengen wat een cfo niet weet, of bij een 
groot conflict meteen naar de raad van commissarissen 
te stappen. Transparantie is van groot belang. Beter is 
het je bevindingen in je kwartaalrapportage te zetten 
en dat te bespreken.”
Maar privégesprekken tussen internal auditors en 
auditcommissies vallen ook niet bij iedereen in goede 
aarde. Tiemstra: “Het is een laatste redmiddel. Als 
je het gevoel hebt dat je ceo fraudeert of informatie 
achterhoudt voor de auditcommissie, dan wordt er van 
je verwacht dat je er iets van zegt. Maar het is een situ-
atie die zich eigenlijk nooit zou moeten voordoen en 
in algemene zin zou ik zeggen: maak er geen gebruik 
van.” Omgekeerd kan een auditcommissie wel aan de 
internal auditor vragen om een private session om er 
veilig zijn verhaal te vertellen en zaken toe te lichten. 
“Als de rapportagelijnen verschuiven naar de audit-
commissie, moet de voorzitter van de auditcommissie 
vaststellen of de internal auditor zich onafhankelijk 
voelt en zijn rug recht kan houden. De optie van een 
private session heeft vooral een preventieve werking.”

Rolverdeling hangt af van situatie
Is de internal auditor er voor de raad van bestuur, of 
ook voor de auditcommissie? Daarover zijn de menin-
gen verdeeld. Een stippellijntje naar de auditcommissie 
wordt beoordeeld als een aanvullende zekerheid, bij-
voorbeeld bij integriteitskwesties. Als puntje bij paaltje 
komt vinden de meeste aanwezigen internal audit een 
functie van de raad van bestuur, al zijn er ook internal 
auditors die vinden dat ze primair een rol hebben voor 
de auditcommissie, en als afgeleide voor de raad van 
bestuur. Het is, met andere woorden, situationeel 
gebonden.
In principe zouden issues in elke organisatie openbaar 
besproken moeten kunnen worden. Maar hoe stelt 
een internal auditor zich op als er spanningen zijn tus-

sen de raad van bestuur en de raad van commissaris-
sen? Dan loopt hij immers het risico om door die twee 
grootmachten verbrijzeld te worden. “Afhankelijk 
van de situatie ga je in eerste instantie naar de één of 
naar de ander, maar dat kan in de praktijk door allerlei 
gevoeligheden lastig uitpakken”, zegt Majoor. “Je 
kunt als je als internal auditor wel open en empathisch 
opstellen, maar als er een machtsstrijd gaande is, kun 
je een pion worden in het politieke spel.” Majoor 
stelt voor om te kijken wie primair de rol heeft om te 
besluiten en vervolgens de andere partij mee te nemen 
in dat gesprek, in de wetenschap dat die partij niet blij 
zal zijn. Ook hier is transparantie het toverwoord.  
“The world is not fair. Het belangrijkste is dat je jezelf 
recht in de ogen kunt blijven kijken.”

“Een auditor is vaak 
zo inhoudsgedreven 
dat hij het proces 
vergeet.”

“The world is not fair.”
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“Internal audit is de enige tool van de raad van 
commissarissen om transparantie te hebben in de 
organisatie”, wordt nog opgemerkt. Wanneer moet 
je het aangeven als je het ergens niet mee eens bent? 
Timing en zelfkritiek zijn cruciaal voor een internal 
auditor. “Je moet je blijven realiseren dat gelijk hebben 
niet altijd gelijk krijgen is, en je blijven afvragen of het 
sop de kool wel waard is. Je kunt een dilemma ook 
gewoon bij een ceo of cfo neerleggen; dan maak je 
het persoonlijk en dat werkt vaak het beste.” 
Of, zoals een deelnemer het verwoordt: “Je moet je 
blijven realiseren waar je staat in het speelveld; dat is 
ook afhankelijk van de structuur van de organisatie.  
En commissarissen hebben allerlei andere manieren  
om aan informatie over een onderneming te komen.”

Aanbevelingen
Een van de belangrijkste stakeholders voor internal 
audit is de raad van commissarissen. Welke aanbe-
velingen hebben commissarissen zelf voor internal 
auditors? 

- Leg een relatie, maak contact

-  Denk om je timing. Wanneer zeg je wat?

-  Relativeer. Choose your battles. Soms win je,  
soms verlies je.

-  Wees transparant. Leg je kaarten open op tafel.

-  Wees empathisch. Verdiep je in de (agenda van)  
de ander.

-  Wees niet bang je kwetsbaar op te stellen.

- Je mag anderen ‘gebruiken’ om jou te helpen.

-  Het gaat om de inhoud èn om het proces.

-  Vergeet het belang van de gunfactor niet.

-  Formele en informele aspecten zijn even  
belangrijk.

“Je kunt als je als internal auditor wel open 
en empathisch opstellen, maar als er een 
machtsstrijd gaande is, kun je een pion 
worden in het politieke spel.”

“De term ‘stakeholders’ is een containerbegrip 
voor iedereen op wie jouw beleid invloed heeft, 
maar die ook invloed op jouw beleid hebben.”
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Uiteenlopende visies
Een deelnemer ziet internal audit een sterke rol vervul-
len in het informeren van de verschillende toezichthou-
ders die direct belang hebben bij het bedrijf, een rol 
die hij in de toekomst ziet verschuiven van inzicht naar 
vooruitzicht. Een collega ziet een adviserende functie, 
de internal audit als businesspartner, waarbij de con-
trolefunctie weliswaar in stand wordt gehouden. Een 
derde deelnemer pleit voor een meer gestructureerde 
aanpak: een internal auditor die ervoor waakt dat de 
managementtaken niet te veel worden overgenomen 
wanneer de discussie met toezichthouders komt.

Positionering 
Hu: “De rol van internal audit lijkt, als ik jullie goed 
beluister, steeds meer te verschuiven van controlerend 
naar adviserend. Hoe ga je de weg van controlerend 
naar adviserend positioneren binnen de organisatie? 
Want wellicht is nog niet iedereen in de organisatie 
zich daarvan bewust. Wij moeten ervoor zorgen dat 
de auditfunctie die we hebben neergezet echt ‘landt’ 
in de organisatie. Wat willen we bereiken als internal 
audit? Het vermogen om advies te kunnen geven, 
is dat al voldoende? Zijn jullie afdelingen voldoende 
mature om die veranderende rol goed in te vullen? De 
positionering wordt bepaald door maturity op allerlei 
levels. De afdeling, de mensen, de competenties zijn 
onderhevig aan maturity, het verschilt per bedrijf en 
per deelgebied.”

Een collega geeft aan dat zij met de auditfunctie, in de 
analyses die gemaakt worden, weggegaan zijn van het 
puur rapporteren en juist de onderliggende oorzaken 
aan de kaak zijn gaan stellen. Een diepgaande analyse 
in combinatie met adviserende aanbeveling creëert veel 
waarde en wordt gewaardeerd door het management. 
Uiteindelijk blijft het management verantwoordelijk 
om het advies, in welke vorm ook, over te nemen. Een 
samenwerking met business auditors, die de wensen 
van het management vaak beter kennen, vergroot de 
kans op de aanbeveling nog verder.

Deelnemers zien als belangrijke 
succesfactoren:

1. Kennis van de business over de hele linie
2. Goede vragen kunnen stellen
3. Sterk analytisch vermogen
4.  Een verbinding leggen met de personen  

met wie je een gesprek aangaat
5.  Een helder en kritisch rapport kunnen  

opleveren
6.  Rapportage/analyse over de bühne weten  

te brengen
7. Adviseren

‘Je moet engagement creëren’.
Achtergrond

Uling Hu, expert op het gebied van verandermanagement 
bij Deloitte, leidt de ochtendsessie. Voordat Hu het begrip 
stakeholdermanagement nader toelicht, toetst zij eerst 
haar perceptie van internal audit aan het beeld dat de chief 
audit executives van zichzelf hebben. Hoe ervaren zij de 
relevantie van hun werk?
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Hu: “De verbetermogelijkheden zitten duidelijk in het 
creëren van engagement bij stakeholders. Dit is een 
nieuwe focus op het gebied van auditing, het blijft nu 
een beetje achter. Een stakeholder is een groep, een 
unit of een persoon die een bepaald belang heeft bij 
een bepaalde uitkomst. Stakeholders hebben in meer 
of mindere mate invloed op de door jouw nagestreef-
de strategische doelstellingen of stakeholders worden 
geraakt door dat wat er door de verandering plaats-
vindt. Dus aan de ene kant invloed en aan de andere 
kant impact.

Vierstappenplan

De theorie van verandermanagement 
kent een vierstappenplan: 

Stap 1:   Identificeren van de stakeholders 
en deze in kaart brengen

Stap 2:   Mapping met behulp van een 
kwadrant en stakeholdermap

Stap 3:   Onderlinge relaties, belangen 
en dilemma’s van de betrokken  
partijen helder krijgen

Stap 4:   Handelen. Geef het zo veel tijd als 
nodig is

Hu gaat verder: “We willen de positionering weten  
van de internal audits. We willen weten welke stake-
holders invloed hebben om de verandering voor elkaar 
te krijgen en welke stakeholders door de uitkomst 
worden geraakt. Het aantal stakeholders neemt toe. 
Door een analyse weten wij met wie we te maken 
hebben en hoe we met hen moeten omgaan.  
Uiteindelijk willen we graag dat ze begrijpen waarom 
we het doen, om ze te kunnen binden.”

Een belangrijke stakeholder is bijvoorbeeld de cfo 
(zie stap één). In stap twee stellen we vast dat de 
invloed van de cfo maatgevend is voor het resultaat. 
De invloed van de cfo is groot. In stap drie zien we de 
onderlinge relaties en dilemma’s die we tegenkomen 
rond de cfo. Het is cruciaal dat stakeholdermanagers 
niet alleen luisteren naar de formele geluiden, maar 
ook naar de informele.

De vierde stap in het model is de wijze waarop de 
stakeholdermanagers omgaan met de formele en 
informele informatie. Waar het hier om gaat is  
engagement. Hu licht toe: “Er zijn meer varianten 
mogelijk, maar de kern is het meenemen van onze 
stakeholders. De managers moeten zich realiseren dat 
stakeholders verschillende fases doorlopen voor ze 
klaar zijn voor engagement. Het is belangrijk dat we 
weten waar de cfo staat om die positionering vanuit 
internal control voor elkaar te krijgen. En dat kost tijd.”

Die tijd is tevens de laatste stap. “Als internal audit  
willen we bereiken dat stakeholders zich bewust  
zijn van onze doelen. Een audit uitvoeren is een klein 
voorbeeld hiervan. We sturen uitnodigingen en  
leggen uit wat de doelen zijn. Dit is dé manier om 
understanding te krijgen. Want we willen graag dat 
stakeholders begrijpen wat er gaat veranderen.  
Anders vinden geen veranderingen plaats.”

Veranderingen managen
Hu: “Een verandering moet je managen om er te 
komen. Maar hoe zet je de auditfunctie neer en hoe 
manage je die verandering? Binnen de organisatie 
moet duidelijk zijn welke positie internal audit heeft. 
Hoe krijg je je stakeholders mee?
Op de eerste plaats moet er een goed en grondig  
rapport liggen. Een tweede taak, en minstens zo  
belangrijk, is dat het rapport daadwerkelijk wordt 
begrepen en wortel schiet in de organisatie. Begrip 
kweek je door contact te maken. Je moet engagement 
creëren, de volgende stap in auditing. Het is een  
ontwikkeling in het vakgebied die in toenemende 
mate aandacht krijgt en waar verbetermogelijkheden 
liggen. Commitment is de olie van het verandertraject. 
Want het rapport biedt weliswaar solutions naar  
transformation, maar zonder engagement ontstaat 
geen transformation.”

Solutions x Engagement = Transformation
“S x E = T. Het is een heel eenvoudige formule:  
Solutions through a systematic approach maal 
Engagement through stakeholder model resulteert in 
Transformation. Een alternatieve formulering is P x E 
= O: het product dat je levert, vermenigvuldigd met 
de engagement, leidt tot de gewenste opvolging. Met 
andere woorden: om een effectieve verandering door 
te maken spelen meer factoren een rol. Ten eerste 
moeten procedures duidelijk zijn en planningen helder. 
Vervolgens is engagement binnen de organisatie 
vereist. Anders kun je geen veranderingen realiseren. 
Het is noodzakelijk dat stakeholders in de organisatie 
erbij worden betrokken. Engagement is betrekken, 
zorgen voor buy-in. Het creëren van commitment. 
Dit houdt in dat je niet alleen procedures en processen 
goed in kaart moet brengen maar dat je moet zorgen 
voor binding. Je dient je rapport over de bühne bren-
gen. Een goede transformatie vindt pas plaats na een 
geslaagde engagement.”

Tijdens de ochtendsessie geven de internal auditors 
zichzelf op een schaal van 1 tot 10 een 8 voor Solu-
tions (processen, procedures, grondige analyses en 
rapporten), maar op het creëren van engagement, het 
identificeren van onze stakeholders, het meenemen en 
commitment maken in de organisatie geven ze zichzelf 
een onvoldoende: een 5. Hier ligt dus een verbeter-
punt. In reactie hierop stelt Hu de zaal de vraag op 
welke manieren auditors ervoor kunnen zorgen dat 
stakeholders begrijpen wat in het rapport staat.

“Hoe zorg ik ervoor 
dat ze ook begrijpen 
wat er is beschreven?”

“Begrip kweken en engageren 
zijn essentieel.”

P x E = O: product maal 
engagement is opvolging
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Geef tijd zijn kans
Tijd is een belangrijke factor om understanding te creë-
ren. Er zijn veel verschillende stakeholders. De internal 
audit moet een rangorde opstellen met de belangrijk-
ste betrokken partijen en prioriteiten. Daarnaast moet 
de auditfunctie zich de vraag stellen op welke manier 
met de partijen zal worden geïnteracteerd.

Interactie en contact werken op formeel en informeel 
niveau. Op formeel niveau is dat in de vergaderzaal 
of een plenaire zitting. Maar het gesprekje bij het kof-
fieapparaat heeft ook veel invloed. Het ‘babbeltje in de 
lift’ valt niet te onderschatten, evenmin als de kracht 
van een lunch. “De informele banden zijn minstens zo 
belangrijk,” vindt Hu.

Stakeholderparagraaf
Als internal audit een dossier bijhoudt van alle 
werkzaamheden, is het wellicht verstandig om 
daarin ook een paragraaf te wijden aan de vraag 
hoe internal audit de relevantie van het rapport 
verzekert. Hoe worden de resultaten van het 
onderzoek gepresenteerd? Hoe werken wij aan 
een succesvolle uitrol van de aanbevelingen 
in ons rapport? Dat kan bijvoorbeeld door het 
rapport aan twee of drie gremia te presenteren, 
er een communiqué over op te stellen, of op een 
andere manier. Daarmee verplicht internal audit 
zich ertoe om die ideeën ook uit te voeren.
In die paragraaf zou aandacht besteed kunnen 
worden aan de verschillende stakeholders, en de 
mate waarin die betrokken zijn.

1)   Rangorde stakeholders
De betrokken partijen, de belangen,  
de invloeden en reikwijdte. 

2)  Awareness 
Begrip kweken is essentieel. Bewustwording 
gaat echter niet over één nacht ijs. Zorg voor  
tijd om awareness een kans te geven.

3)  Understanding 
Het begrip voor de verandering en betekenis 
voor de organisatie als geheel, maar ook voor 
de individuele werknemers.

4)  Commitment en action 
Het actief betrekken van de mensen, inter-
views afnemen, een-op-een-gesprekken 
voeren en daadwerkelijk thema’s met elkaar 
aangaan.

5)  Advocacy 
Een pro-actieve raadgever die actief naar 
andere mensen toegaat en die helpt om je 
standpunt weer te geven.

“Het ‘babbeltje in de lift’ valt niet te 
onderschatten.”

Communicatieplan
Het besef en het nut van een communicatieplan zijn 
erg belangrijk. Andere afdelingen moeten een helder 
beeld krijgen van de verandertrajecten die worden 
voorgesteld. Deze briefing is essentieel. Je kunt pas 
mensen committen als ze weten wat er gaat gebeuren 
en op welke wijze. Een toegevoegde waarde is dus 
goed communiceren. In dit opzicht is internal audit een 
vorm van relatiebeheer. Dit is een diepte-investering. 
Soms is meer tijd nodig om stakeholders aan boord 
te krijgen. Maar zo creëer je meer voordelen: betere 
awareness en understanding om je doelstellingen te 
bereiken.

Bij stakeholdermanagement heeft de chief audit  
executive een belangrijke taak. De rapporten en 
onderzoeken van de internal-auditafdeling moeten 
op het juiste podium én op het juiste moment tot hun 
recht komen. Het teamhoofd moet de boodschap als 
het ware ‘verkopen’. Dit is een cruciale taak van het 
teamhoofd en is feitelijk een vorm van relatiebeheer.

“Informatie verzamelen over de stakeholders, 
contacten leggen en communiceren zullen 
helpen om dat diepgaande rapport er door  
te krijgen.”
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High impact, low influence
De meerderheid van de stakeholders staat in het 
kwadrant linksboven. Die groep wordt geken-
merkt door een lage mate van invloed, maar 
wordt wel heel erg geraakt door het werk dat 
internal audit doet. Voor hen moet specifiek 
gemaakt worden wat er precies gaat veranderen 
in bijvoorbeeld een werkproces. Trainingssessies 
en afdelingsmeetings, vaak als onderdeel van 
operational meetings, zouden hier het communi-
catiemiddel kunnen zijn.

Low impact, low influence
Het kwadrant linksonder is niet een groep waar 
je de meeste energie in zou moeten stoppen. Je 
moet ze wel regelmatig op de hoogte houden, via 
internet of middels een nieuwsbrief. Het hier gaat 
om grotere groepen.
Vanuit een veranderingsperspectief gaat de 
meeste energie naar de twee rechter kwadranten. 
Daar zit de grootste focus. Zorg ervoor dat je tot 
een gezamenlijk plaatje komt. Deze exercitie is 
nuttig in veel settings in het bedrijf en brengt je 
tot een gezamenlijk perspectief. Het doel is te 
komen tot concrete acties.

High impact, high influence
In het kwadrant rechtsboven zien we een hoge 
mate van invloed op internal audit; deze stake-
holders worden door internal audit in hoge mate 
geraakt in hun werkzaamheden. Deze groepen 
moet je betrekken op een interactieve manier. Je 
bespreekt samen hoe je het doel gaat bereiken, 
het is een samenwerking. Het is een belangrijke 
stakeholder die frequent betrokken moet worden 
middels een communicatieplan of een account-
plan, workshops en round table sessions.

Low impact, high influence
Stakeholders in het kwadrant rechtsonder zijn 
sponsoren, de pleitbezorgers van het bedrijf. De 
impact van de internal audit op hen is klein, de 
stakeholders gaan er niet anders door werken. 
Hun invloed op internal audit is echter groot. Dit 
zijn vaak de mensen die worden ingezet om dat 
wat we willen bereiken ook uit te dragen naar de 
rest van de organisatie. Deze groep benader je in 
een een-op-een-dialoog, zij moeten op één lijn 
staan met internal audit.

Communicatieplan
Het besef en het nut van een communicatieplan zijn 
erg belangrijk. Andere afdelingen moeten een helder 
beeld krijgen van de verandertrajecten die worden 
voorgesteld. Deze briefing is essentieel. Je kunt pas 
mensen committen als ze weten wat er gaat gebeuren 
en op welke wijze. Een toegevoegde waarde is dus 
goed communiceren. In dit opzicht is internal audit een 
vorm van relatiebeheer. Dit is een diepte-investering. 
Soms is meer tijd nodig om stakeholders aan boord te 
krijgen. Maar zo creëer je meer voordelen: betere 

awareness en understanding om je doelstellingen te 
bereiken.

Bij stakeholdermanagement heeft de chief audit  
executive een belangrijke taak. De rapporten en 
onderzoeken van de internal-auditafdeling moeten 
op het juiste podium én op het juiste moment tot hun 
recht komen. Het teamhoofd moet de boodschap als 
het ware ‘verkopen’. Dit is een cruciale taak van het 
teamhoofd en is feitelijk een vorm van relatiebeheer.

Als internal audit zijn stakeholders kent, is het natuurlijk ook belang-
rijk om te weten wat hun agenda is, of ze dezelfde belangen hebben 
en wat dat betekent voor de rol van internal audit. Met welke typen 
stakeholder kan een internal auditor te maken krijgen, en hoe breng 
je hun agenda in beeld? Stakeholder mapping levert die kennis, en 
maakt het makkelijker om het werk van internal audit voor alle stake-
holders relevant te maken.

Stakeholder mapping
Maak inzichtelijk en prioriteer
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Stakeholders influence

High impact, 
low influence

High impact, 
high influence

Low impact, 
high influence

Low impact,  
low influence

Klanten en organisaties gebruiken vaak een stakeholder map om voor zichzelf inzichtelijk te 
maken wie de stakeholders zijn. Daarnaast helpt het ook te prioriteren. Binnen de capaciteit 
die er is moeten de juiste stakeholders met de juiste hoeveelheid effort benaderd worden. 
Een handig hulpmiddel daarbij is het kwadrantenmodel.
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Voor het in kaart brengen van de stakeholders werd 
het vierkwadrantenmodel gebruikt, dat de stakehol-
ders positioneert in de verschillende kwadranten.  
De plaats van de stakeholder wordt bepaald door  
de impact die internal audit op de betreffende stake-
holder heeft, en door de invloed die de stakeholder 
heeft op internal audit. Door de stakeholders in de 
kwadranten te plaatsen ontstaat een helder beeld  
van de importantie van een stakeholder, en van de 
hoeveelheid energie die gestoken zou moeten  
worden in de relatie met elke stakeholder..

De oefening is een investering in efficiënt stakehol-
dermanagement. In de praktijk is het aan te bevelen 
het IA-team bij deze exercitie te betrekken, zodat er 
overeenstemming ontstaat over het gewicht van de 
diverse relaties.

De internal auditor kan verschillende perspectieven 
hanteren die een meer genuanceerde kijk op de 
stakeholder opleveren. Voor de workshops werden de 
volgende vier gekozen, op basis van de benadering 
van relaties volgens het Change-perspectief:

Werkgroep 1 
- de werkprocessen, de acties van de internal auditor;

Werkgroep 2 
-  de rol van de functie, de positie in een financiële 

instelling;

Werkgroep 3 
-  de rol van de functie, de positie in een niet-financiële 

instelling;

Werkgroep 4 
- de internal-auditfunctie in de maatschappij.

Na afloop deden de vier werkgroepen verslag van hun 
belangrijkste bevindingen. Hieronder volgt een samen-
vatting van wat de groepen te vertellen hadden, plus 
commentaar van de leden van de werkgroep.

‘We moeten in gesprek met  
het hele scala aan stakeholders’.

Workshops/Discussie

Inventarisatie stakeholders vanuit het Change-perspectief

Na de inleiding werd het tijd om de doorgegeven kennis 
toe te passen. Daartoe werden vier workshops gegeven, 
waarin telkens een andere invalshoek werd gekozen. 
Het doel daarvan was om te komen tot een heldere 
inventarisatie van de stakeholders binnen internal audit 
zelf, binnen de organisatie en binnen de beroepsgroep en 
haar stakeholders. Elk van de vier werkgroepen voerde die 
opdracht uit vanuit een ander perspectief.

“Door de stakeholders in de kwadranten  
te plaatsen ontstaat een helder beeld van  
de importantie van een stakeholder”



26

Werkgroep 1

Samenvatting groep 1
“Bij internal audit zelf zien we van bovenaf in de lijn naar onderen in het licht 
van het werkproces de volgende stakeholders. Eerst de toezichthouder, die veel 
invloed heeft op internal audit, maar ook zeer ontvankelijk is voor onze audit-
rapporten. Dan de auditcommissie, die invloed heeft op het auditplan maar de 
input van internal audit ook zeer serieus neemt. Daaronder de RvB, met daarin 
in een soort dubbelrol de ceo/cfo, die ook fungeert als directe baas van internal 
audit. Dan volgt het senior management, en de auditee. De auditee moet na de 
audit komen met een aantal oplossingen voor geconstateerde verbeterpunten. 
Onderaan de lijn de auditee-betrokkenen, die in de praktijk de minste affiniteit 
hebben met een audit maar het leeuwendeel van het werk moeten verzetten om 
de gevraagde documentatie aan te leveren. En ten slotte de externe accountant.” “Als internal auditor is mijn baas, de ceo/cfo, voor mij 

een andere stakeholder dan mijn baas, lid van de RvB. 
Als lid van de RvB zal hij actie ondernemen op mijn 
auditrapport. Als ceo/cfo doet hij dat waarschijnlijk 
nauwelijks, maar heeft hij wel grote invloed op mijn 
functioneren.
Het zou wellicht een idee zijn bepaalde gesprekken 
met de ceo te voeren in plaats van met de cfo, om 
de onafhankelijkheid in die zin te waarborgen. Dat 
hebben we ook geprobeerd. Maar de relatie met de 
cfo is voor mij van te groot belang. Ik moet me daar 
laten zien, anders ben ik weg. Een heel belangrijke 
stakeholder.
Naast de auditees zijn er nog de audit-betrokkenen. Zij 
hebben de pech dat ze naast hun dagelijkse taken een 
hoop werk moeten verzetten om alle documentatie 
aan te leveren en de problemen op te lossen. We heb-
ben weinig vat op die mensen, en het kost veel energie 
ze mee te krijgen.”
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Quick Wins
‘In het kader van de doelstelling 
die je hebt zou het wel eens een 
valkuil kunnen zijn om te focus-
sen op de lastige relaties. Misschien 
kun je je beter richten op de quick 
wins bij de monitoringcommissie, 
bij een groep van commissarissen 
of bij de pers. Ik zie meer kansen 
dan problemen.’ 
 

Slecht nieuws
‘Ook slecht nieuws moet je  
brengen. Misschien is het in eer-
ste instantie niet relevant, en dan 
is het verleidelijk er niet over te 
beginnen. Maar als de situatie zich 
doorzet wordt het misschien wél 
relevant, en dan ben je het punt al 
gepasseerd waarop je dat zwijgen 
nog kunt omdraaien. En iedereen 
snapt het, maar dan is het wel te 
laat.’ 
 

Leerstijlen
‘Ken niet alleen de agenda van de 
leden van de Raad van Bestuur, 
maar weet ook wat hun leerstijlen 
zijn. De één levert mij een rapport 
van begin tot het eind, de ander le-
vert  helemaal niets, weer een ander 
levert alleen een managementsa-
menvatting. Als je dat soort din-
gen weet kun je veel meer focussen 
met je mensen.’

Reacties van
deelnemersStakeholder mapping vanuit de werkprocessen, vanuit de acties van de internal auditor
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Werkgroep 2

Samenvatting groep 2
“Als internal auditors hebben we de verschillende stakeholders geïdentificeerd. Vanuit 
ons gezichtspunt beschouwen we de RvB als collectief. De ceo en cfo hebben daarin een 
iets andere rol, afhankelijk van hoe de RvC en de auditcommissie met elkaar opereren. 
Als dat echt gescheiden functies zijn heeft de RvC wel invloed op wat je zou moeten 
doen, op je organisatie en op de vraag of je echt een adviseur bent of een compliance-
achtige functie hebt.
Opcomanagement, ofwel de auditteams, hebben weinig invloed op wat je gaat doen, 
maar die worden wel degelijk zwaar geraakt door de manier waarop je je functie uitoe-
fent. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de auditstaf, hoewel we daar wat meer in-
vloed zien op de manier van functioneren als auditor.
De external auditor wil graag gebruik maken van je werk, en heeft ook invloed op wat 
er van internal audit wordt verwacht. Als de external auditor met de beurs handelt,  
audit je andere financial controls dan wanneer je alleen de operational auditor audit. 
Dan zijn er het divisiemanagement en de corporate functies. Corporate functies hebben 
wat meer invloed op inrichting van internal audit en op de vraag wat ze zouden moe-
ten doen. Divisiemanagement zou in onze optiek een voortzetting moeten zijn van het 
opcomanagement. Tot slot zijn er assurance providers. Als die er intern zijn, dan hebben 
ze wel degelijk invloed op je programma. Omgekeerd worden ze deels ook beïnvloed 
door het IA-programma.”

“Ik denk dat de chairman van de auditcommissie so-
wieso goed kijkt naar het functioneren van internal en 
external audit. Die moeten het gezamenlijk doen, dus 
de externe auditor heeft veel invloed op het functione-
ren en de rol die je inneemt als internal audit.”
“Dat is afhankelijk van de persoonlijkheid van de ex-
terne accountant en de auditcommissie. De auditcom-
missie geeft aan wat voor assurance ze willen hebben, 
onder meer gevoed door de visies en de denkbeelden 
van de externe accountant.”
“Als de werkwijzen van de internal en de external 
auditor in elkaars verlengde liggen, hebben ze meer 
invloed op elkaar dan wanneer ze complementair aan 
elkaar werken. De externe accountant heeft daar ook 
een commercieel belang bij. De manieren waarop de 
diverse audits worden ingevuld zijn communicerende 
vaten. Hoe meer de externe auditor kan doen, hoe 
minder er voor de internal auditor overblijft. Het is dus 
in beider belang om met elkaar te communiceren.”

Ambassadeurs
‘We moeten oppassen voor vak-
verdwazing. Het hoeft niet perfect, 
want anders kom je nooit tot iets. 
Je moet gewoon denken: ik ben 
top. Het is voor internal auditors 
lastig om dat uit te stralen, want we 
zijn geconditioneerd om te zien wat 
er allemaal nog net niet goed gaat. 
We hebben een zelfvertrouwen en 
bluf nodig die ons niet eigen zijn. 
Ik denk dat we ambassadeurs  
moeten aantrekken die dat wel  
hebben. Dan geloven mensen je.’ 

Positie IIA
‘We hebben geen verhaal als IIA. 
We hebben auditors die niets aan 
het IIA hebben. Er zijn boardle-
den die nog nooit van ons hebben 
gehoord. We hebben een monito-
ringcommissie die nog niet staat. 
Ik kan wel een grote bek opzetten, 
maar ik weet niet welk probleem 
we als IIA gaan oplossen.’ 
 

Focus op groepen
‘Ik merk dat op groepen focussen 
de oplossing is voor het behalen 
van je doelstellingen.’ 
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Stakeholder mapping vanuit de rol van de functie, de positie in een financiële instelling
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Werkgroep 3

Samenvatting groep 3
“Welke stakeholders zijn er voor ons? Welke invloed hebben zij op ons en wij op hen, 
indien de auditfunctie meer doet dan het geven van assurance?
Om te beginnen is er de beroepscode, die wordt getoetst door het IIA. Het IIA heeft 
invloed op grond van die toetsende rol. Omgekeerd is de impact op het IIA echter beperkt.
De ceo heeft een grote invloed op internal audit en eventuele veranderingen daarin. Zijn 
ondersteuning is onmisbaar; andersom heeft internal audit ook invloed op de ceo. Voor de 
cfo geldt hetzelfde, maar in mindere mate. De rest van de RvB is hier van minder betekenis, 
hoewel een toenemende mate van assurance zeker invloed op de RvB zal hebben.
De tweede lijn kan erg belangrijk zijn, vooral omdat je je met de uitbreiding van de functie 
deels op hun gebied begeeft, en ze dat werk wellicht willen blijven doen. De ceo is hierin 
leidend.
De invloed van de uitbreidende beweging op de RvC zal niet zo groot zijn, maar hun invloed 
op internal audit wel. Langs die weg komen we bij de externe accountant, die in de nieuwe 
situatie wellicht wat minder financial audit hoeft uit te voeren.
Op de audittee, de BU-managers, hebben we weinig invloed. Zij hebben daarentegen veel 
invloed op onze beweging.
De medewerking van de auditstaf is van groot belang, je moet ze meekrijgen. De omvang 
van de verandering speelt daarbij een rol. Als laatse willen we de klant van het bedrijf nog 
noemen. De invloed daarop is moeilijk te bepalen, maar hij moet als stakeholder genoemd 
worden.

“Waar denken we over na? Dat is die verbreding van 
die auditfunctie: verder dan assurance, meer waarde 
leveren als adviesdienst. De assurancedienst blijft staan, 
maar gaan we hem ook oprekken? Dat was onze cen-
trale vraag. We kijken dan welke impact dat heeft en 
welke invloed daar is. Maar ook als je gaat oprekken 
is er een bepaalde norm waar je minimaal aan moet 
blijven voldoen. Dus we hebben de beroepscode, lees 
ook het IIA, opgenomen in de stakeholder map.”

Belangrijke rol
‘Ik denk dat we een groot Cali-
mero-probleem hebben. De facto 
vervullen we een belangrijkere rol 
dan ons in het publieke debat en 
in monitoringcommissies wordt 
toebedeeld. Stel dat de verplichte 
firmarotatie er komt, en dat elke 
acht jaar de auditfirma eruit moet. 
Dan heb je als internal auditfunctie 
toch een enorme kans om te  
zorgen voor duurzaamheid in het 
hele controlemechanisme?’ 

Waarde bewaken  
of toevoegen
‘Ben je een businesspartner of ga 
je de auditee ondermijnen? Een 
businesspartner komt schouder aan 
schouder de business helpen. Dat  
is het dilemma in de verhouding  
tussen internal audit en de RvB: 
willen we waarde bewaken of 
waarde toevoegen?’ 

Relevant voor de 
stakeholder
‘Wanneer rapporteer je wat en 
wanneer is het goed genoeg?  
Het is goed genoeg als het voor  
de gebruiker, voor de stakeholder  
op dat moment relevant is.’

          31

Stakeholder mapping vanuit de rol van de functie, de positie in een niet-financiële instelling
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Werkgroep 4

Samenvatting groep 4
“Wij vinden het van groot belang dat we het collectief van chief audit executives als 
stakeholder meekrijgen in de Change-beweging. Kijkend naar de rol van de internal 
audit in de maatschappij denken we vooral aan het onmisbaar worden van alles wat 
met governance en toezicht te maken heeft. Er zijn talloze stakeholders te onderschei-
den, zoals werkgevers, toezichthouders, aandeelhouders, commissarissen, directeuren, 
de big four, chief auditor executives en monitoringcommissies. We kunnen die nog 
niet allemaal positioneren in de kwadranten. Het is dus van belang met ze in gesprek 
te gaan. Wij moeten zorgen voor verbinding met die partijen.

“We moeten het hele scala aan stakeholders die 
invloed hebben op ons werk opzoeken en ermee in 
gesprek gaan. Dat is waarschijnlijk ‘a hell of a job’, 
maar dat is wel wat we gaan doen.”
“In haar rol van stakeholder willen we vooral een 
trusted partner zijn van de maatschappij. Dat kan 
door bestuursverklaringen,  in control statements, de 
naleving van de codes en dat soort zaken.”
“We hebben onszelf in het midden gepositioneerd. Er 
zitten hier vier mensen aan tafel die ook een functie bij 
de NBA hebben. Het is aan ons om dit samen met de 
NBA te gaan doen.”
“We hebben de big four en de andere auditors er 
bewust bij gezet, omdat we natuurlijk ook afhankelijk 
zijn van al die kantoren. Ze moeten met ons willen 
samenwerken, zeker als wij wat meer gaan doen en 
zij dus wat minder. Aan de andere kant kunnen ze 
ook niet zonder ons. Zeker in de financiële sector zijn 
die twee auditfuncties zo verankerd in bijvoorbeeld 
de code verzekeraars en de code banken dat ze wel 
moeten samenwerken.”
“Internal audit staat nog niet op hetzelfde voetstuk als 
de externe accountants, niet bij de commissarissen, en 
soms ook niet bij de directie. Uiteindelijk moeten wij 
zelf iets gaan doen aan onze identiteit. Je kunt pro-
beren de wereld om ons heen te overtuigen, maar als 
wij het zelf niet dagelijks waarmaken en het product 
internal audit in de ene organisatie enorm verschilt van 
dat in een andere divisie, dan voeren we volgend jaar 
dezelfde discussie waarschijnlijk opnieuw.”

Stakeholder 
management:  
dieper en breder
 
Dieper – niveau 1
Stakeholders zijn onder te verdelen in minder en 
meer cruciale groepen en individuën. Contact met 
meer cruciale stakeholders speelt zich vaak af op 
persoonlijk niveau, in een een-op-een-dialoog.  
Het is van belang de acties binnen het stakehol-
dermanagement hierop toe te spitsen en van een 
groepsbenadering naar een persoonlijke benade-
ring te gaan. Zorg ervoor dat deze personen  
duidelijk zichtbaar zijn in je stakeholder map.  
In geval van een groep: identificeer de relatie-
manager van deze groep.

Dieper – niveau 2
Verdiep je in de dilemma’s die spelen bij deze  
cruciale stakeholders. Sta stil bij de vraag in  
hoeverre deze dilemma’s een weerslag hebben  
op jouw doelstelling.

Dieper – niveau 3
Maak een inschatting van de mogelijkheden die dit 
dilemma in deze situatie kan brengen. Win-win? 
Win-lose? Lose-win? Lose-lose? Welke opties 
komen eruit voort?

Breder
Kijk buiten je eigen cirkel en verzet je pion naar de 
plek van de stakeholder. Wie zijn zijn contacten? 
Vraag je in het geval van een commissaris bijvoor-
beeld af welke commissariaten hij nog meer heeft. 
Benut je contacten optimaal.
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Reacties uit de zaal wezen erop dat internal audit zich 
gesteund voelt door het IIA als beroepsorganisatie, en 
dat het zonder het IIA een eenzaam beroep zou zijn. 
“Het IIA heeft bewerkstelligd dat er ligt nu iets ligt wat 
al geaccepteerd is en waar richtlijnen voor zijn. Als we 
als internal audit niet gezamenlijk kunnen optrekken 
tegenover de top-stakeholders, dan komen we er 
niet.”
Eén van de mensen in de zaal stelt vraagtekens bij 
de diepgang van de IIA-audit in het kader van de IIA-
toetsing bij bedrijven, en het bijbehorende bezoek aan 
de auditcommissie. “Is het IIA normstellend over de 
stakeholders heen, of ondersteunend aan de individue-
le beroepsbeoefenaar? Of wellicht aan het collectief?”
Het IIA heeft onder meer een toetsende rol, maar heeft 
nog onvoldoende aansluiting met de stakeholders 
die de strategie bepalen. De ambitie is er om boven 
het maaiveld uit te gaan steken en die aansluiting te 
vinden.

Een deelnemer merkt hierover op: “Je merkt dat 
er nog heel veel zendingswerk te doen is. Men is 
onbekend met wat we doen. We bevinden ons hier in 
een select gezelschap, maar we moeten er ook voor 
zorgen dat we als IIA een level playing field krijgen in 
de prestaties van onze collega-afdelingen. Als het IIA 
wil fungeren als trusted partner van de maatschap-
pij, dan moeten we laten zien dat we het kunnen. Er 
is tijd nodig om dat verhaal overtuigend te brengen. 
Dus moeten we die zaken parallel aan elkaar gaan 
ontwikkelen. En we moeten ervoor zorgen dat we 
van tevoren met het publiek en de gebruikers van de 
trusted partner in gesprek komen. Je moet eigenlijk 
alles gaan doen.”

“We moeten ons zelf positioneren en profileren, los 
van de traditionele mindset. Dat kunnen we samen 
met de NBA doen, maar het is wel een ander vak, een 
andere scope, een andere doelstelling.”
Geconcludeerd wordt dat dit onderwerp te interessant 
en te omvangrijk is om in een zijspoor van de discussie 
te worden uitgewerkt, en in feite vraagt om een aparte 
meeting.

Samenvattend kan gezegd worden dat internal audit 
traditioneel succesvol is in het maken en presenteren 
van een goed product met goede analyses. Om dat 
ook relevant te maken voor de organisatie en voor de 
Nederlandse governance, is het van wezenlijk belang 
dat er tevens aandacht is voor stakeholdermanage-
ment en het creëren van engagement. Dat is de stap 
die in de toekomst moet worden gezet.

Afsluitende discussie

Naar aanleiding van de presentaties ontstond een discussie 
waarin diverse thema’s werden aangesneden. Een daarvan 
was de invloed die het IIA heeft op de veranderingen die 
zich voltrekken in het internal-auditvak.

“Je merkt dat er nog 
heel veel zendings-
werk te doen is.”
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