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• Professionals: gewend aan succeservaring

• “Ik weet het niet” geen favoriete zinsnede
• Autonoom & eigenwijs met als gevolg te laat 

hulp zoeken, veel alleen doen 

• Hulpvraag (als tie al geformuleerd is) vaak 

verstopt in verhaal

• Weinig reflectie op eigen handelen, vaak geen 

tijd voor en geen gelegenheid, overleggen 

operationeel 

Professionals en leren = dingetje



• Oordeel vaak op onvolledige informatie 

• Auditors niet consistent tot nauwkeurige 

beoordelingen (vergelijkbaar in andere 

beroepen)

• Auditor wordt niet beter van ervaring 

(vlieguren), maar het is het leren van de 

ervaring die leidt tot verbetering* 

*Interdisciplinair onderzoek Therese Grohnert, Universiteit Maastricht

Auditors leren niet van ervaring



• Professionals willen ‘gewoon’ goed werk 
leveren: Excellent, ethical, engaged*

• Groter aantal handelingsvoorschriften, welke 

regel is nu van toepassing?

• Veelheid van regels kan dus (paradoxaal) ook 

ruimte scheppen gewogen eigen oordeel

* Grootschalig onderzoek The Good Work Project, Gardner, Csikszentmihalyi, Damon

“Gewoon mijn werk goed doen”



Krachtenveld 
• druk vanuit de bedrijfsleiding zaken niet te melden, of 

iets te pimpen

• druk om flexibel te zijn of de tekst wat te pimpen 

omdat commerciële doelen in gevaar komen

• druk van de auditee om opmerkingen wat neutraler 

te formuleren of te schrappen uit auditrapport

• druk vanuit uzelf of collega’s om conflict te mijden 
waardoor u niet naar bedrijfsleiding of 

auditcommissie RvC gaat

• druk dat u uw hypotheek kunt blijven betalen

• ??

En wat doet u dan? 

Moeras van beroepspraktijk



“Een spanningsveld is dat je integer kunt zijn 
door heel transparant te handelen en dilemma’s 
af te wegen, maar dat je daarmee tegelijk soms 

niet compliant kunt zijn met wet –en regelgeving. 

En als je je aan de regels houdt, hoeft dat ook 

niet perse integer te zijn. 

Rigide acteren kan juist soms problemen 

vergroten.” 
Thijs Smit, Audit Magazine, 2015

Regels gevolgd, probleem 

vergroot



• Wat was, in uw eigen beroepspraktijk, een 

situatie waarbij u volgens de regels handelde 

en het voor uw gevoel toch niet klopte?

• Wat heeft u vervolgens gedaan?

• Wat is uw welgemeend advies aan uw 

collega’s vandaag?

Het klopt wel, maar deugt het 

ook?



• “It takes others to achieve integrity”
• Plan bewust momenten in om lastige kwesties 

door te akkeren 

• Hoe kijken we tegen onze handelswijze als 

team aan? 

• Welke spanningsvelden ervaren wij in het 

bespreken van deze kwestie?

• Meta: hoe verloopt het gesprek dat wij voeren 

over onze handelswijze, wat leren wij hiervan 

voor de toekomst?

• Houd het wat informeel, werkt beter

Doe vaker aan collectief leren 


