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Passie voor internal audit!



Soft-controls
2018: binnen



Ik heb wel eens van 

het auditen van soft-

controls gehoord.



Het auditen van soft-

controls is relevant.



Ik heb ervaring met 

het auditen van soft-

controls.



Het auditen van soft-

controls is een 

makkie.



Ik ben uitgeleerd met 

het auditen van soft-

controls.



Het liefst doe ik niets 

anders dan het heel 

de dag auditen van 

soft-controls.



Soft-controls
2018: buiten



…. zijn de niet-tastbare  

gedragsbeïnvloedende factoren in een  

organisatie die van belang zijn voor  

realiseren van doelen van organisatie en  

eisen en verwachtingen van  

belanghebbenden.

Cultural controls

Social controls

Human  

controlsPeople controls

Behavioral  

controls

Conduct  

drivers

Informal controls

Climate controls

Integrity controls

Soft controls

1. Wat zijn soft-controls?



2. Waarom soft-controls?

Incidenten
(Kaptein, 2011)

Innovatie
(Riivari, 2016)

Klokkenluiden
(Kaptein, 2011)

Medewerkers-

betrokkenheid
(Huhtala, 2011)

Retentie
(Kangas ea, 2015)

Beheer
(Heeren, 2014; 2018)
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Soft-controls



3. Wie soft-controls auditen?



Gewenst  

gedrag

4. Welke soft-controls auditen?
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5. Waarmee soft-controls auditen?



6. Wanneer soft-controls auditen?



Soft-controls
2030



1993 2018 2030

Soft Controls



1. De rol van de 5e lijn (toezichthouder) schuift naar voren toe (zelfregulerend 
mechanisme binnen organisaties)

2. Internal auditors zijn fris en scherp van geest en hebben lef en zetten jonge 
generatie in hun kracht

3. Gedragskundigen zijn werkzaam op IA-afdelingen, niet sec root cause analyse 
achteraf (want testen hard controls gaat via systemen)

4. Is geen taboe om auditen van Soft Controls en uitkomsten ervan te openlijk 
bespreken in 1e lijn

5. Veel proactiever op basis van ‘prikkels’ vanuit de gehele organisatie
6. Audits van 1 dag resulterend in een memo (kort cyclisch)
7. Taalanalyses (aan de hand van bijvoorbeeld teks-mining)
8. Geautomatiseerde testmethoden van Soft controls
9. Koppeling aan strategie
10. Action based auditing
11. Minder toetsen (assurance) en meer inzicht gevend (insight)
12. Andersoortige aanbevelingen

Soft-controls in 2030
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Volwassenheidsmodel Internal Audit Soft controls 
1. Initial 2. Infrastructure 3. Integrated 4. Managed 5. Optimizing

I. Planning en 

methodologie

SC staan in een 

individueel jaarplan, 

maar niet opgenomen 

in audit methodologie. 

SC-model ontbreekt

SC opgenomen in 

auditjaarplan en op 

onderdelen 

beschreven in audit 

methodologie.

Er is een basis SC-

model

SC onderdeel van 

audit meerjarenplan 

en toegesneden 

SC-model is 

geïntegreerd in 

audit methodologie

SC en toegesneden SC 

model zijn onderdeel 

van audit 

visiedocument en vast 

onderdeel van iedere 

audit en 

werkprogramma

SC en toegesneden 

SC-model zijn 

geïntegreerd  

organisatie breed in 

GRC en 

risicomanagement

II. Scope SC-instrumenten soms 

meegenomen in entity

level controls

SC onderdeel Root 

Cause Analyse

SC onderdeel hard 

controls testing

SC object van audit in 

kader van proces 

overstijgende thema’s

Auditen van SC self-

assessments van 

business

III. Technieken SC meegenomen 

in bestaande 

technieken

Periodiek gebruik van 

gestandaardiseerde SC 

auditmethodieken, zoals 

interviewvragen, enquête 

en observatieprotocollen

Periodiek gebruik van 

op maat gemaakte SC 

auditmethodieken

Continu gebruik van SC 

auditmethodieken, 

zoals real-time data-

analyse

Afwisselende mix aan 

audittechnieken wordt 

weloverwogen ingezet, 

met ruimte om te

innoveren en 

experimenteren

IV. Rapportage Vrijwillige en 

vrijblijvende 

mondelinge 

terugkoppeling van 

gebreken

Schriftelijke, vrijwillige en 

vrijblijvende rapportage 

over gebreken

SC vast onderdeel in 

schriftelijke 

rapportage over 

gebreken

SC vast onderdeel in 

schriftelijke rapportage 

over gebreken die 

meewegen in rating

Schriftelijke (externe) 

vaste rapportage over 

gebreken en kwaliteiten 

die meewegen in rating 

(a.d.h.v. benchmark)

V. Kennis en 

vaardigheden

Eén auditor heeft 

cursus SC gevolgd

Alle auditors hebben 

uniforme SC training 

gevolgd

SC zijn onderdeel van 

opleidingsplan en PE, 

zowel kennis als 

vaardigheden

SC is onderdeel van 

PE, zowel kennis als 

vaardigheden, waarop 

wordt getoetst en 

beoordeeld

Multidisciplinaire 

auditors onderhouden 

uiteenlopende, 

specifieke SC-kennis en 

vaardigheden



Soft-controls
morgen



Soft Controls frameworks – ready for the future

Gewenst  

gedrag
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Uitvoerbaarheid

Helderheid

1. Altijd toe te passen
2. Concreet
3. Eenvoudig
4. Vergelijkbaar en consistent
5. Internationaal

Missie, visie en bedrijfswaarden



0%

20%

40%

60%

Planning en methodologie Scope Technieken Rapportage Kennis en vaardigheden

Volwassenheidsmodel IA Soft controls

1 2 3 4 5



Voorbeeld 
referentiemodel
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Voorbeeld Rapportage



Succes met het 
auditen van soft-controls!


