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Maak een verhaal van je audit



Wij dragen bij aan verandering en worden hier 
ook om gevraagd

Internal Audit Dela

2

magiër leuk leren betekenis verbinding



‘The world is changed by examples, not by opinions’

Paulo Coelho
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Maak de boodschap compact en geen zoektocht 
voor de lezer

• Zie de verantwoordingsinformatie in het rapport los van de boodschap. 

• Richt je op: wat wil ik echt vertellen?

• Neem de lezer mee door beeldend te beschrijven.

• Geen opsommingen.

• Sluit de terminologie aan bij de lezer. 
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Informeren versus vertellen

Informeren

Vast

Objectief

Direct

Abstract 

Analytisch

Vertellen

Kritisch beschouwer Betrokken deelnemer

• Levend

• Verbeeldend

Vaag

Subjectief

Indirect





Waarom een verhaal?
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Verhaal Verandering

5 Wetten van Aristoteles

Kloof tussen 

verwachting en 

resultaat



Artistoteles

1. Een geheel dat een handelingsverloop uitbeeldt.

2. Met een begin, een midden en een eind.

3. Samenhang waarschijnlijkheid, actie, reactie, kloof en noodzakelijkheid.

4. Omslag in het lot van de held.(‘maar dan…’)

5. Overstijgt nergens de grens van overzien en onthouden.



Narratieve analyse

Held

Gangmaker

Hulp Tegenslag

Streven

Begunstigde

• Omschrijving / karakterisering spelers

• Bepalen van de ommekeer 

• Bepaling van conflictniveau



Conflictbarometer

Alles gaat zoals gepland

Een klein maar te overwinnen 
obstakel

Confrontatie met een onoplosbaar lijkend 
dilemma

Een enorme berg van onoverwinnelijke 
uitdagingen

Het einde van de wereld is nabij



Wie vóór 1937 over een begraafplaats liep, zag een duidelijk verschil. De mensen met geld kregen een praalgraf, de minderbedeelden kregen hooguit een schep te leen om het graf voor hun

dierbare zelf te graven. Vanuit de overtuiging dat ieder mens, ongeacht de sociale status, een waardig afscheid verdiende, werd in Eindhoven de vereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’

opgericht. Steeds meer mensen sloten zich aan bij die vereniging. Waardoor de oprichters in 1942 besloten haar om te dopen tot coöperatie DELA.

Die coöperatie groeide en om ervoor te zorgen dat de financiële zaken goed en beheersbaar werden uitgevoerd, werd er in de jaren ’90 een interne accountantsdienst (IAD) opgezet. Zij gingen 

aan de slag om een deel van het werk van de externe accountant uit handen te nemen, waarmee de kosten werden gedrukt. Zo leverde de IAD een bijdrage aan een betaalbaar én waardig 

afscheid. In die tijd lag de focus vooral op de cijfers. De medewerkers van de IAD ervaarden regelmatig weerstand en stonden te boek als controleurs die voornamelijk oog hadden voor de 

regeltjes en de wettelijke verplichtingen. 

Maar tijden veranderen. Net als dat DELA ooit is ontstaan uit een ambitieus idee, heeft DELA zichzelf een nieuwe uitdaging gegeven in de vorm van het gewaagde doel: het leven méér 

betekenis geven. Om haar doel binnen bereik te krijgen en te houden, heeft de IAD de taak om de lat hoog te houden en haar collega’s te helpen de coöperatie verder te ontwikkelen.

Wij zijn de IAD, en dus is er voor ons een andere rol weggelegd. We doen meer dan enkel de rode vlag hijsen of ons primair richten op het uitvoeren van financiële controles. Als auditors gaan 

we het gesprek aan. We benoemen de zaken die anders onbenoemd blijven en nodigen onze collega’s uit om samen aan de slag te gaan. Zo worden we de aanjagers van het gewaagde doel.  

We handelen daarbij vanuit een diepe overtuiging dat er op een verantwoordelijke manier ook vrijheid mag worden genomen en we als DELA moeten handelen binnen de kaders die we met 

elkaar zijn overeengekomen. Dit betekent ook dat er ruimte moet zijn om te kunnen leren van gemaakte fouten. We moeten het samen doen en dat samen doen vinden wij belangrijk. Onze 

audits zijn daarom betekenisvol en voor eenieder bijzonder. 

Wat blijft is onze onafhankelijkheid. Binnen DELA gaan we onbevooroordeeld te werk. Dat doen we door onze rug recht te houden en ons hard te maken voor integriteit. We zijn dat verplicht, 

er wordt immers op ons gerekend. Des te meer motiveert dat ons om elkaar scherp te houden en de best mogelijke prestatie te leveren. Voor onze leden en natuurlijk voor elkaar. 

Daarmee willen we ons steeds meer gedragen als een bron van inspiratie. Als collega’s op zoek zijn naar inspirerende sturing, staan wij voor ze klaar. We willen collega’s vanuit alle afdelingen 

laten inzien dat onze bijdrage niet lastig en tijdrovend is, maar vooral in het belang van de coöperatie.  Onze verandering is pas geslaagd als we voorgoed hebben 

afgerekend met zowel onze eigen afvinkcultuur als die van DELA. 

Maar voor ons houdt het daar niet op. We blijven onszelf uitdagen en kritisch naar onze rol kijken. De verbeteringen die we samen realiseren, inspireren ons om een nog 

grotere ambitie na te jagen. Zoals ooit in 1937 de oprichters solidariteit nieuwe betekenis gaven, willen wij de rol van Internal Audit een nieuwe betekenis geven. 

Door anderen te motiveren om voortdurend te blijven leren, ze te helpen en te inspireren en zo de lat hoog te houden. 

Internal Audit 2020. Dat is wat we tot ver buiten de grenzen van onze coöperatie met elkaar willen uitdragen. 

Internal audit 2020 – Samen doen

Waarom willen wij dit? Dit is ons verhaal
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Voorbeelden uit onze verhalenmachine
(om een beeld te krijgen, maar er zit meer aan vast….)

Oud (bij gegevensonderzoek)

Nieuw

Mogelijk verhaal (als start van auditrapport)

“Wat een helder verhaal”, 

“Dit komt wel even binnen”, 

“Ik vond het erg leuk (maar niet de boodschap)”, 

“Ik wil meer verhalen”



Het is nog vroeg in de ochtend. Gerôme uit Glabbeek staat voor zijn huis en kijkt vol trots hoe zijn nieuwe 

televisie door bezorgers naar binnen wordt gedragen. Gerôme heeft zich vorige week als lid aangemeld bij 

Media Coöperatie (MC) en daar een mooie televisie gekocht. Als lid van MC genieten leden, tegen een vast 

bedrag per maand, van inkoopvoordelen, zoals een scherpe prijs. 

Nadat de bezorgers de televisie geïnstalleerd hebben, belt Gerôme vol enthousiasme zijn broer Thijs (uit 

Oostende) op om over zijn nieuwe aanwinst te vertellen. Thijs raakt geïnteresseerd door het verhaal van zijn 

broer en besluit zich ook aan te melden bij Media Coöperatie. 

Een paar dagen later wordt Gerôme gebeld door Thijs: ‘Ik heb dezelfde televisie gekocht, hij is supermooi’. 

Uitgebreid bespreken ze de mogelijkheden en functies van hun televisies. Als Gerôme terloops aan Thijs 

vraagt wat hij voor het toestel heeft betaald, valt hij van zijn stoel… 

Wat blijkt: Gerôme heeft € 1.000,- betaalt voor zijn televisie, terwijl Thijs voor dezelfde televisie € 480,-

moest afrekenen. 

Dit knaagt bij Gerôme: ‘Hoe kan het dat ik voor de aanschaf van eenzelfde product bij hetzelfde bedrijf meer 

dan 2x zo duur uit ben?’ vraagt hij zichzelf af. Verontwaardigd belt hij gelijk de klantenservice van Media 

Coöperatie op voor uitleg. 

De medewerkster van de klantenservice geeft aan dat ze vaker wordt gebeld met deze klacht. ‘U bent niet 

de eerste die hier over belt’, sprak de medewerkster Gerôme vriendelijk toe. ‘Maar zover ik weet is er nog 

niets aan gedaan. Ik zal de klacht noteren in ons klachtenboek, maar tot die tijd is bij ons de procedure: 

De regio waar je woont, bepaalt de verkoopprijs…’ 
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Verbetering eenduidig prijsbeleid



Stel je eens voor; DELA zou een pretpark exploiteren met een bijbehorend 

parkeerterrein van zo’n 4.000 parkeerplaatsen. Dit parkeerterrein is 

opgedeeld in 12 vakken. Bezoekers van het pretpark kopen een dagkaart 

voor de slagboom en worden door verkeersbegeleiders van DELA naar een 

vak gewezen. 

Wanneer we de activiteiten over een gehele dag bekijken, dan valt op dat: 

8 bezoekers hun auto bij het verkeerde pretpark hebben geparkeerd; 

6 bezoekers zonder dagkaart hun auto hebben geparkeerd; 

Auto’s door een verkeersbegeleider gewezen worden om in een 

specifiek vak te parkeren, maar 900 auto’s hun auto toch in het verkeerde 

vak hebben geparkeerd; 

Bij 6 auto’s de slagboom dicht blijft, waardoor de verkeersbegeleider 

noodgedwongen de slagboom handmatig heeft moeten openen; 

240 auto’s na sluitingstijd blijven rondrijden, waarbij sommige auto’s 

zelfs al 3 dagen rondrijden. 

Op het oog zien we geen grote parkeerproblemen of gebrek aan capaciteit. 

Wel zien we dat er veel verkeersbegeleiders zijn ingezet om de stroom aan 

auto’s in goede banen te leiden. Tevens valt op dat de capaciteit van het 

parkeerterrein veel te groot is voor het aantal bezoekers van het pretpark. 
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Efficiëntie verwerking inkoopfacturen/orders

Uit een onderzoek in een bedrijf bleek dat 37% van 

de medewerkers wist waar de organisatie voor 

staat, dat 20% van de medewerkers enthousiast 

was over de doelen van de organisatie, dat 20% 

van de medewerkers een relatie kon leggen tussen 

de eigen taken en de doelen van de organisatie, dat 

15 % vond dat de organisatie hen steunt de doelen 

te realiseren en dat, tot slot, slechts 20 % van de 

medewerkers de eigen organisatie vertrouwde. 

Allemaal getalletjes. Maar wat zegt het? Dat de 

medewerkerstevredenheid niet erg hoog is en dat er 

sprake is van verwarring over de koers van het 

bedrijf?

If, say, a soccer team had these same scores,

only 4 of the 11 players on the field would know

which goal is theirs.

only 2 of the 11 would care.

only 2 of the 11 would know what position they play

and know exactly what they are supposed to do.

And all but 2 players would, in some way, be

competing against their own team members rather

than the opponent.



Beeld je de tijd in waarin de eerste computers op de werkvloer verschenen. Het was ook de tijd van Kaizen, het 

stap voor stap verbeteren van het productieproces. Japanse medewerkers die binnen de organisatie keer op keer 

kwaliteitstoetsen uitvoerden, zodat ze trots konden zijn op elk product dat de fabriek zou verlaten. 

In die tijd was er een ondernemend Nederlands bedrijf die het plan had om computers te gaan produceren. De 

CEO had gehoord dat de computerchips uitstekend en goedkoop geproduceerd konden worden in Japan. Hij ging 

op zoek naar een geschikt bedrijf… en vond het. Na overbrugging van wat interculturele strubbelingen, er moest 

eerst heel veel saké gedronken worden, kwam het tot een deal. Het Nederlandse bedrijf deed een proefbestelling 

van duizend chips. Het leek de Nederlanders redelijk om een foutmarge van 2% te bedingen en een levertijd van 

twee weken. Aldus werd het contract opgemaakt en wederom met veel saké beklonken. 

Exact twee weken later wordt er door de koerier aangebeld bij het Nederlandse bedrijf. Hij brengt een grote, 

witte kartonnen doos. Grappig is het kleine kartonnen doosje dat er met veel tape aan vastgeplakt zit. De trotse 

innovatiemanager staat klaar om het pakket open te maken. Op dat moment gaat de telefoon. Aan de andere 

kant de CEO van het Japanse bedrijf dat de chips levert. Goedemorgen, een hoop beleefdheden en informeren 

naar de familie. Vervolgens de vraag of het pakket goed is aangekomen. ‘Jazeker’, is het Nederlandse antwoord, 

‘we wilden het net gaan openen.’ ‘Ah ja, wat fijn’, klinkt het van Japanse zijde. En dan, na een korte stilte… ‘Zou 

ik u een onbeleefde vraag mogen stellen, en als u het niet wilt vertellen, of als het een bedrijfsgeheim is, is dat 

helemaal niet erg, maar mijn medewerkers begrijpen het niet goed en zijn zo nieuwsgierig, ik zou het ze zo 

graag willen uitleggen.’ ‘Geneer u niet, vraag maar raak’, klinkt het met onvervalste Nederlandse openheid. 

‘Nou, kunt u mij ook vertellen wat u gaat doen met de 2% kapotte chips, we hebben ze zo goed mogelijk 

onklaar gemaakt.’ Dan dringt bij de Nederlanders door wat er in het kleine vastgeplakte doosje zit: 2% 

zorgvuldig vernielde computerchips. In de grote doos zitten de 980 perfecte chips. 
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Cultuur: actiegericht i.p.v. verbeteringsgericht



Beeld je de volgende situatie in: 

Woensdagavond 5 september 2018. Een agent van politiezone Westkust rijdt op de Kokszijde in de richting van Wulpen en 

staat op het kruispunt met de Noordstraat voor het rode verkeerslicht stil. Het is een berucht kruispunt in de omgeving, waar 

regelmatig aanrijdingen plaatsvinden. Op het moment dat de agent een hap van zijn appel wil nemen, ziet hij een grijze Audi 

door rood rijden. Agent Wouter twijfelt geen moment en besluit de Audi te achtervolgen. 

Op de Nieuwpoortkeiweg in Wulpen maant de agent de Audi tot stilstand. Wouter stapt uit en loopt richting de Audi om de 

bestuurder aan te spreken op zijn gedrag en is vastberaden om een bekeuring uit te delen. Op het moment dat Wouter naar 

de Audi stapt merkt hij op dat de auto hem ergens bekend van voorkomt. Wouter loopt richting de bestuurder en ziet tot zijn 

verbazing dat de bestuurder Jeff – een collega van district Antwerpen - is. ‘Excuus Wouter, dat ik door rood reed’ zegt Jeff 

tegen de agent. ‘Ik had haast want ik moest mijn dochter naar het hockey brengen en ben al aan de late kant’. 

Wouter twijfelt en er gaan verschillende gedachtes door zijn hoofd: ‘Moet ik mijn collega nu op de bon slingeren voor het door 

rood rijden? Ik begrijp wel dat hij haast heeft, hij komt immers te laat voor hockey. Eigenlijk moet ik hem bekeuren, maar ja

het is toch mijn collega’ denkt de agent, ‘Bovendien gaat dit extra papierwerk opleveren en ik heb het al druk vandaag. De 

korpschef begrijpt dit vast’. Hij besluit het voorval af te doen met een waarschuwing. ‘Zorg de volgende keer dat je niet meer 

door rood rijdt Jeff, dan hou ik het nu bij een waarschuwing’. 

‘Uiteraard en wat ben je toch een fijne collega! Nog een fijne dienst’, geeft Jeff terug. 

Wat Wouter en Jeff niet weten is dat Mirjam – journaliste van ‘Gazet van Antwerpen’ – op het moment van aanspreken 

voorbijfietst. Ze ziet en hoort het voorval ziet en besluit op basis van dit voorval een artikel te schrijven. Een dag later 

verschijnt een artikel in het Gazet 

‘Agenten houden elkaar het hand boven het hoofd’ prijkt als kop op de voorpagina…. 
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Naleving protocollen en aanspreken collega’s





Tip 1: het verhaal als moment

Waar was het, wanneer was het, hoe laat was het?

Waarom was je daar?

Met wie was je daar? 

Wat gebeurde er?

Hoe reageerde je?

Hoe liep het af?

Wat heb je ervan geleerd?



Spanning

Tijd

Tip 2: spanningsopbouw



Tip 3: storyboard

1. Begin; het neerzetten van de situatie

2. Introductie van verandering die leidt tot ommekeer

3. Escalatie; de held kan niet meer terug

4. Climax: confrontatie van held met conflict

5. Einde: afloop van het verhaal



Tip 4: eigen draai

1. Van complex naar eenvoudig

2. Van abstract naar concreet

3. Van mechanisch naar menselijk

4. Van proces naar moment

5. Van beschouwend naar scenisch

6. Van gewoon naar buitengewoon

7. Van groot naar klein

8. Van veraf naar dichtbij



Tip 5: zie het zelf voor je

• Stap in het verhaal

• Alsof je het zelf weer meemaakt

• Laat jouw publiek zien wat jij ziet



Tip 6: gebruik al jouw verbeeldingskracht

• Vertel beeldend

• Werk met concrete details

• Bespeel alle zintuigen

• Maak goed gebruik van contrast



Do’s & don’ts

1. Vertel waar je vandaan komt 

2. Vertel waar je naar op weg bent 

3. Vertel vanuit de bedoeling 

4. Geef al jouw verhalen een eigen draai 

5. Vermijd organisatietaal en businessmetaforiek 

6. Vermijd uitleg en beschouwing 

7. Train jouw verhalenmachine 

8. Zie het voor je, stap erin 
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Verleiden tot verandering
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De verandering centraal

Verhalen zijn een uiterst efficiënte manier om betekenis te 

geven, relaties te leggen en doelen te verhelderen. 

Verandering ontstaat vanuit een doorkruiste intentie. 

Verandering is vaak zelf de veroorzaker van de kloof. 

Vertel vanuit de bedoeling 

Bedoeling = veranderdoel + oorspronkelijk streven. 

Vertellen is spreken in de fantasie van jouw publiek. 



Sinds wij storytelling inzetten om met een verhaal onze boodschap over te 

brengen, krijgen wij alleen nog maar complimenten over ons auditrapport. 

De wijze waarop we dat doen en onze overtuigingen daarbij willen we 

graag delen met andere internal auditors.

Storytelling hielp ons om een patroon van rapporteren te doorbreken om 

de centrale boodschap scherp te krijgen en te verwoorden. Met applaus!

We willen de boodschap compact houden en geen zoektocht voor de lezer. 

Wat wil je echt vertellen. Neem de lezer mee door dit beeldend te 

beschrijven, geen opsommingen en sluit de terminologie aan bij de lezer. 

‘The world is changed by examples, not by opinions’

Storytelling in onze auditrapporten vergroot de impact van onze audits significant



Dank voor uw aandacht
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Applicatiebeheerders voeren per kwartaal controles uit op de toegekende 

rechten in applicaties: wie mag wat en is dat akkoord? De uitkomsten van de 

controles worden gecontroleerd door de informatieverantwoordelijke manager. 

Uit deze controles blijkt dat er geen grote problemen zouden zijn. 

Wij constateerden echter dat in veel gevallen applicaties inderdaad beveiligd 

worden door middel van accounts en wachtwoorden, maar dat veel accounts 

meer rechten hebben dan nodig lijkt te zijn. Ook constateren we dat er 

medewerkers nog accounts hebben, terwijl deze medewerkers niet meer in 

dienst zijn. Dit terwijl dit gecontroleerd zou zijn en bevestigd dat er geen 

verschillen zijn. 

Oorzaak zien we in deskundigheid bij betreffende applicatiebeheerder en 

beoordeling van de controle. We hebben hier diverse voorbeelden van.

Case: applicatiebeheer

Schrijfsessie: opdracht



Schrijfsessie

Acht kleine schrijfopdrachten (met een opwarmer en een bonus)

Beantwoord vragen

• Helder geschreven zinnen

• Een, maximaal twee alinea’s

• Geen uitwijdingen, blijf bij de vraag

• Geen beleidstaal

Lees de antwoorden aan elkaar voor

Verbeter jouw eigen antwoord, vul aan, scherp aan (puntsgewijs)



Hoe schrijf je een verhaal van je bevinding

1. Opwarmer: Wat is het mooie van ongestoord werken in applicaties?

2. Waarom moet je applicaties beveiligen?

3. Wat zijn belemmerende effecten van beveiliging voor gebruikers?

4. Wat zou er bij te weinig beveiliging allemaal mis kunnen gaan?

5. Hoe zou je dat kunnen voorkomen?

6. Wat is de ideale situatie  voor het beveiligen van applicaties?

7. Wat is de belangrijkste uitkomst van ons onderzoek?

8. Wat zou er, op basis van het onderzoek, als eerste moeten gebeuren?

9. Wanneer is de beveiliging van applicaties voor DELA geslaagd?

10. Bonus: wat is de titel van dit verhaal?


