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Managementsamenvatting
Voor auditors is de IIA-gedragscode een noodzakelijk onderdeel van hun professionaliteit in het
internal-auditvakgebied. Het niet naleven van deze gedragscode brengt risico’s met zich mee die het
vertrouwen in de auditor kan aantasten. Dit vertrouwen is echter de noodzakelijk basis waarop de
auditor zijn opdrachtgever ‘assurance’ biedt. Tot op heden is er geen onderzoek verricht naar de
invloed van nationale cultuur op de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional. Dit
inzicht is nuttig om praktische aanbevelingen te formuleren voor het optimaliseren van de naleving
van de IIA-gedragscode in de vele verschillende nationale culturen waarin auditors werkzaam zijn.
In deze studie is bewijs gevonden dat de nationale cultuur invloed heeft op de gepercipieerde
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional. De kans op deze gepercipieerde naleving
is groter in meer individualistische, meer feminiene culturen, in culturen met een focus op de korte
termijn en in culturen waar de geaccepteerde machtafstand tussen groepsleden beperkt is. Onder de
controlevariabelen is een negatief verband gevonden tussen de duur van het IIA-lidmaatschap, het
aantal trainingsuren en is er een positief verband gevonden tussen de positie van de auditor, een
algemene bedrijfsbonus en de gepercipieerde naleving van de IIA-gedragscode.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, is gebruikgemaakt van secundaire analyse (de
koppeling en analyse van verschillende databronnen). Van het CBOK 2015-databestand zijn 14.518
door auditprofessionals ingevulde vragenlijsten bestudeerd om verbanden te vinden tussen de
dimensies van cultuur van Hofstede en het oordeel van de auditor over diens naleving van de IIAgedragscode. De verbanden zijn getest met zowel een ordinale logistische regressiemethode als met
meerdere binaire logistische regressiemethoden. In beide methoden komen de gevonden significante
positieve en negatieve verbanden overeen.
Het onderzoek sluit af met vier aanbevelingen om auditprofessionals en de IIA-beroepsorganisatie
handvatten te bieden hoe om te gaan met de invloed van nationale cultuur op de (eigen) naleving van
de IIA-gedragscode. Deze vier aanbevelingen zijn:
1. De auditprofessional wordt aanbevolen de nationale cultuur waarin de auditor werkzaam is te
begrijpen en te respecteren.
2. De auditprofessional wordt aanbevolen te reflecteren en zich voor te bereiden hoe aan de IIAgedragscode kan worden voldaan in de nationale cultuur waar de auditor werkzaam is.
3. De IIA-beroepsorganisatie wordt aanbevolen zich bewust te zijn van de complexiteit van cultuur
en het effect op de naleving van de IIA-gedragscode.
4. De IIA-beroepsorganisatie wordt aanbevolen dat in sommige nationale culturen een aanvullende
uitwerking van de IIA-gedragscode noodzakelijk is om de naleving ervan te realiseren.
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“National culture cannot be changed, but you should understand and respect it” (Hofstede, 2019).

1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven. Tevens worden de
probleemstelling, de onderzoeksvragen en de onderzoeksmethode beschreven, alsmede het
onderzoeksmodel. Tot slot wordt in de leeswijzer de hoofdstukindeling van het onderzoek
weergegeven.
1.1 Aanleiding
Voor auditors is de IIA-gedragscode een noodzakelijk onderdeel van het internal-auditvakgebied (IIA,
2019). Het doel van deze internationale gedragscode is een ethische werkcultuur creëren bij de
uitoefening van auditwerkzaamheden (IIA, 2019). De code dient als basis om vertrouwen te creëren
bij het geven van assurance (Rittenberg & Harrington, 2015). Het IIA verwacht dat iedere internalauditor de kernwaarden op het gebied van integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid en competenties
kent en zich hieraan ook conformeert (IIA, 2019). Echter, auditors geven aan dat in sommige regio’s
de uitdaging om te blijven voldoen aan deze kernwaarden groter is dan elders (Rittenberg &
Harrington, 2015).
Bij het bestuderen van gedragscodes van organisaties over de hele wereld zijn er inhoudelijke
verschillen te ontdekken. Hierbij speelt volgens Kaptein (2004) nationale cultuur een relevante
verklarende rol; gedragscodes van organisaties zijn daar immers mee verweven. Het ligt daarom voor
de hand om aan te nemen dat de gedragsethiek binnen een organisatie anders is in een andere cultuur
(Scholtens & Dam, 2007). De nationale cultuur kan daardoor tevens de auditprofessionals beïnvloeden
die in bepaalde regio’s de IIA-gedragscode proberen na te leven.
Tot nu toe zijn diverse verbanden gevonden tussen de nationale cultuur en een auditafdeling.
Onderzoekers hebben ontdekt dat de nationale cultuur de manier beïnvloedt waarop binnen
auditafdelingen invulling wordt gegeven aan auditwerkzaamheden. Zo zien Eulerich & Westhausen
(2018) verschillen tussen Duitse en Chinese internal-auditafdelingen, waarbij Duitse auditafdelingen
met hun auditplan meer risicogeoriënteerd zijn (met als doel om risico’s te vermijden) dan Chinese
auditafdelingen. Dit komt volgens Eulerich & Westhausen (2018) overeen met de Duitse cultuur, waar
men meer gericht is op het vermijden van onzekerheid dan in de Chinese cultuur. Chinese
auditafdelingen hebben daarentegen een uitgebreider follow-upsysteem (ze gaan de opvolging van
auditbevindingen na) dan Duitse auditafdelingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens
Eulerich & Westhausen (2018) dat een Chinese auditafdeling hier de hiërarchische positie namens de
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opdrachtgever meer wil laten gelden dan een Duitse auditafdeling. Dit komt overeen met het verschil
in de mate van ‘machtafstand’ tussen Duitsland en China waarbij de geaccepteerde machtafstand
tussen groepsleden groter is in China dan in Duitsland (Eulerich & Westhausen, 2018).
Eulerich & Ratzinger-Sakel (2017) vinden bewijs dat een cultuur met meer
‘onzekerheidsmijding’ en een grotere ‘lange termijnoriëntatie’ een positief effect heeft op de
objectiviteit en onafhankelijkheid van een auditafdeling (waarbij de auteurs de objectiviteit en
onafhankelijk van de auditafdeling bepalen aan de hand van de naleving van IIA-standaard 1100).
Dicle & Usluer (2016) vinden een negatief verband tussen de mate van masculiniteit en
machtafstand en beoordelingen van managers over de effectiviteit van de activiteiten van hun
auditafdeling. Alzeban (2015) vindt een negatief verband bij een toenemende mate van machtafstand
en onzekerheidsmijding en de kwaliteit van de auditafdeling en vindt een positief verband tussen de
mate van individualisme en de kwaliteit van de auditafdeling.
Abdolmohammadi & Sarens (2011) vinden een negatief verband tussen een toenemende mate
van onzekerheidsmijding en de naleving van de internal-auditstandaarden en een positief verband
tussen een meer masculiene cultuur en de naleving van de internal-auditstandaarden. De internalauditstandaarden beschrijven de juiste uitvoering van het internal-auditvak, dienen als raamwerk voor
welke (waarde toevoegende) audit-activiteiten voor auditafdelingen zijn toegestaan en dienen als basis
voor de evaluatie van een internal auditafdeling (Abdolmohammadi & Sarens, 2011).
Er zijn ook verbanden tussen nationale cultuur en effecten op auditprofessionals. Patel, Harrison, &
McKinnon (2002) constateren dat cultuur effect heeft op de zienswijzen van Australische, Indische,
Chinese en Maleisische accountants op hoe professioneel te handelen (bij auditor-klant conflicten).
Australische accountants zijn minder snel geneigd om bij conflicten met de klant naar de klant toe te
bewegen. Dit komt voort uit de mate van individualisme (dit betekent dat de auditor door zijn
individuele onafhankelijkheid beter in staat is zelfstandig in te schatten of het gedrag van de klant
ethisch is). De kleine mate van machtafstand zorgt ervoor dat Australische auditors zich minder snel
laten beïnvloeden door een mogelijk machtige positie van de klant.
Hope, Kang, Thomas, & Yoo (2008) vinden bewijs dat organisaties in meer gesloten landen minder
snel geneigd zijn om een auditor in te huren die afkomstig is van één van de big 4 accountancy
kantoren. Geslotenheid is positief gerelateerd aan culturen die risicomijdend zijn en een grote
machtafstand hebben. Geslotenheid is negatief gerelateerd aan de mate van individualisme.
Brody, Coulter, & Lin (1999) zien dat bij het voorleggen van ethische klokkenluiderdilemma’s
aan studenten, reacties tussen US en Taiwanese accounting studenten sterk variëren en dat de mate van
individualisme hierbij sterk bepalend is. Arnold, Bernardi, Neidermeyer, & Schmee (2007) verkenden
in Europa het verband tussen nationale cultuur en het toepassen van de accountant gedragscode.
Hierbij zijn aan accountants situaties voorgelegd (gerelateerd aan elementen van de accountant
gedragscode) waarbij accountants hebben gerangschikt in hoeverre ze de situatie onethisch achten.
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Arnold, Bernardi, Neidermeyer & Schmee (2007) hebben ontdekt dat het beoordelen of rangschikken
van onethische situaties varieert tussen accountants. De accountants afkomstig uit meer masculiene en
individualistische culturen beoordeelden voorgelegde casussen minder snel als onethisch dan
accountants afkomstig uit meer feminiene en collectieve culturen.
Alhoewel onderzoek gedaan is naar de nationale cultuur, het effect op een auditafdeling
(kenmerken, effectiviteit, kwaliteit, en naleving van de IIA-standaarden) en op de auditprofessional
(het beoordelen van ethische conflictsituaties, klokkenluiderdillema’s) is nog geen onderzoek gedaan
naar het effect van nationale cultuur op de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Deze vraag is relevant, omdat nationale cultuur een verklarende factor kan zijn in regio’s waar
auditors aangeven dat het een uitdaging is om te voldoen aan de kernwaarden van de IIA-gedragscode
(Rittenberg & Harrington, 2015).
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Het onderwerp van dit onderzoek is de invloed van nationale cultuur waarin de auditor werkzaam is,
op de gepercipieerde naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Doel:
Het doel van dit onderzoek is een bewustwording te creëren bij auditprofessionals en bij de IIAberoepsorganisatie over de invloed die nationale cultuur kan hebben op de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional.
Probleemstelling:
Het niet naleven van de IIA-gedragscode brengt risico’s met zich mee die het vertrouwen (wat nodig is
om assurance te geven) in de auditor kunnen schaden. In de IIA-vakliteratuur wordt organisatiecultuur
genoemd als een relevante factor die de naleving van de IIA-gedragscode kan beïnvloeden (Rittenberg
& Harrington, 2015). Momenteel gaat echter geen aandacht uit naar de invloed van de nationale
cultuur in relatie tot de naleving van de gedragscode. Het is van belang om dit te bestuderen en
vervolgens tot praktische inzichten te komen hoe hiermee om te gaan.
Resultaat:
Dit onderzoek tracht inzicht te geven in hoeverre nationale cultuur de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional positief of negatief kan beïnvloeden. Het resultaat van dit
onderzoek geeft auditprofessionals en de IIA-beroepsorganisatie inzicht en mogelijk praktische
aanbevelingen hoe hiermee om te gaan.

3

Hoofdvraag:
In hoeverre beïnvloedt nationale cultuur de naleving van de IIA-gedragscode door de
auditprofessional?
De deelvragen volgens de TPA-structuur (Susanne van Hoek-Gerritsen, 2015) luiden als volgt:
1. Welke hypotheses zijn af te leiden uit de theorie waarin onderzocht wordt welk effect nationale
cultuur heeft op de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (theorie)?
2. In hoeverre komt uit de tests naar voren dat een statistisch verband bestaat tussen nationale cultuur
en de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (praktijk)?
3. Welke aanbevelingen zijn uit het onderzoek af te leiden voor auditprofessionals en de IIAberoepsorganisatie en wat is de theoretische betekenis van dit onderzoek (analyse en discussie)?
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1.3 Onderzoeksmethode en onderzoeksmodel
De onderzoeksmethode bestaat uit literatuuronderzoek en praktijkonderzoek. Het onderzoeksproces is
in het volgende schematisch onderzoeksmodel weergeven (zie figuur 1,blz. 5):

A. Literatuur onderzoek
Theorie over IIA-gedragscode

Theorie over de definitie van nationale cultuur

Theorie cultuurdimensies van Hofstede

Verwacht verband tussen elke cultuurdimensie en IIA-gedragscode

B. Resultaat theoretisch kader
6 hypotheses over verwacht effect cultuurdimensie op naleving IIA-gedragscode

C. Praktijkonderzoek
Vragenlijsten IIA CBOK 2015

D. Analyse
Inzicht in hoeverre nationale cultuur invloed heeft op de
naleving van de IIA-gedragscode

Aanbevelingen voor auditprofessionals en IIAberoepsorganisatie

Figuur 1 Onderzoeksmodel
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Het literatuuronderzoek gaat in op: wat de internal-auditberoepsgroep verstaat onder de IIAgedragscode, een definitie van cultuur, dimensies van cultuur van Hofstede, en welk mogelijke
verband elke cultuurdimensie heeft op de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Het praktijkonderzoek bestaat uit toetsing van de hypotheses door middel van het bestuderen
van vragenlijsten via de kwantitatieve onderzoeksmethode ‘secundaire analyse’. Bij secundaire
analyse worden bestaande datasets met kwantitatieve gegevens gecombineerd om de onderzoeksvraag
te beantwoorden. De reden waarom voor deze kwantitatieve onderzoeksmethode is gekozen is omdat
het Instituut van Internal Auditors met de CBOK-2015 vragenlijst als enige instantie wereldwijd
informatie uitvraagt onder auditprofessionals over de gepercipieerde naleving van de IIA-gedragscode.
Het biedt een mogelijkheid om wereldwijd te toetsen of nationale cultuur hierbij een factor van
invloed is. Verder is door andere onderzoekers via een vergelijkbare onderzoeksmethode onderzocht
in hoeverre nationale cultuur invloed heeft op de naleving van een auditafdeling met de IIAstandaarden (Abdolmohammadi & Sarens, 2011).
Tot slot is uiteengezet wat de theoretische implicaties van het praktijkonderzoek zijn en wordt
beschreven welke praktische aanbevelingen voor auditprofessionals en de IIA-beroepsorganisatie zijn
af te leiden. Uiteindelijk sluit dit onderzoek af met het antwoord op de onderzoeksvraag, de
beperkingen van het onderzoeksresultaat en suggesties voor mogelijk vervolgonderzoek.
1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de IIA-gedragscode, een definitie van cultuur, de keuze van cultuurdimensies
en de cultuurdimensies van Hofstede. In dit hoofdstuk zijn tevens de verwachte verbanden tussen de
cultuurdimensies en de naleving van auditprofessional met de IIA-gedragscode beschreven, en het
effect van de controlevariabelen die (vermoedelijk) ook invloed hebben op naleving van de IIAgedragscode.
In hoofdstuk 3 is de analysemethode beschreven, hoe het databestand is geconstrueerd en wat de
identificatiestrategie is om de hypotheses te testen. Tevens zijn de samenvattende statistieken en
uiteindelijke resultaten beschreven.
In hoofdstuk 4 zijn de theoretische implicaties over de bewezen hypotheses beschreven en zijn
vervolgens de uit het onderzoek afgeleide praktische aanbevelingen uiteengezet voor audit
professionals en de IIA-beroepsorganisatie
Hoofdstuk 5 bevat het antwoord op de onderzoeksvraag, de beperkingen van het onderzoek en
beschrijft suggesties voor vervolgonderzoek.
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2 Nationale cultuur en naleving van de IIA-gedragscode
2.1 Inleiding
Het doel van dit hoofdstuk is om de eerste deelvraag te beantwoorden. Deze luidt: ‘Welke hypotheses
zijn af te leiden vanuit de theorie waarin onderzocht wordt welk effect de nationale cultuur heeft op de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional?’ In dit hoofdstuk wordt de IIAgedragscode beschreven en wordt een definitie van cultuur gegeven. Ook worden de cultuurdimensies
van een nationale cultuur opgenomen en wordt een mogelijk verband beschreven tussen deze
dimensies en de naleving van de IIA-gedragscode (de formulering van hypotheses). Tot slot is er
aandacht voor andere controlevariabelen die naast de dimensies van nationale cultuur de naleving van
de IIA-gedragscode door de auditprofessional kunnen beïnvloeden.
2.2 IIA-gedragscode
Om het verband tussen nationale cultuur en de naleving van de IIA-gedragscode door de
auditprofessional te bepalen, moet eerst inzicht verworven worden in de kernbeginselen van de IIAgedragscode. De IIA-beroepsorganisatie heeft een gedragscode voor haar leden opgesteld waaraan
iedere auditor zich moet houden om het vertrouwen in de internal-auditor te vergroten en de
beroepsuitoefening mogelijk te maken (IIA Nederland, 2017). De gedragscode is van toepassing op
zowel entiteiten (auditafdelingen) als personen die audits verrichten. Inbreuk op de gedragscode kan
leiden tot disciplinaire maatregelen. De kernwaarden zijn weergegeven in figuur 2 (p. 7):

Figuur 2 De IIA-gedragscode (IIA Nederland, 2017)
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2.3 Een definitie van nationale cultuur
Om het verband tussen nationale cultuur en de IIA-gedragscode te bepalen is het belangrijk om eerst te
begrijpen wat nationale cultuur is. Binnen de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende
beschrijvingen van nationale cultuur. Zo stelt Hofstede (2011) dat nationale cultuur een collectieve
mentale programmering is, die een categorie mensen onderscheidt van andere mensen. Leung, Bhagat,
Buchan, Erez, & Gibson, (2005) geven een nadere gedetailleerde beschrijving door te stellen dat
nationale cultuur bestaat uit een set van waarden, normen en aangeleerd gedrag (leren herkennen van
symbolen, helden en leren van vaste rituelen). Waarden en normen zijn moeilijk te veranderen,
aangeleerde gedragspatronen zijn wel beïnvloedbaar (Hofstede, 2011). Om een mogelijk verband
tussen de naleving van de IIA-gedragscode en nationale cultuur kwantitatief te bepalen, is voor dit
onderzoek gekozen om cultuur te beperken tot waarden en normen (Luigi Guiso, Paola Sapienza,
2006). Door nationale cultuur af te baken tot een set aan ‘waarden en normen’ is het risico op
mogelijke beïnvloeding op nationale cultuur vanuit niet-opgemerkte factoren geminimaliseerd (Luigi
Guiso, Paola Sapienza, 2006). Dit is belangrijk omdat beïnvloeding vanuit niet-opgemerkte factoren
op nationale cultuur tot vertekende resultaten kan leiden bij de analysefase.

Voorbeeld:
Wanneer nationale cultuur niet alleen uit waarden en normen bestaat, maar ook uit aangeleerde
gedragspatronen (betekenis geven aan symbolen, het vereren van helden, rituelen). Dan kunnen deze
gemeten gedragspatronen gedurende de tijd veranderen. Stel dat voor het bepalen van de nationale cultuur
het aantal feestdagen per land is gemeten. In een land kunnen feestdagen aan verandering onderhevig zijn. In
Nederland vieren wij tegenwoordig Koningsdag en geen Koninginnedag meer. De dag van de arbeid is in
Nederland niet meer voor iedere Nederlander een vrije dag. Op Bevrijdingsdag heeft niet iedere Nederlander
een vrije dag.

Voor dit onderzoek is de definitie van nationale cultuur als volgt (Luigi Guiso, Paola Sapienza, 2006):
Nationale cultuur:
“De gebruikelijke waarden en overtuigingen die binnen etnische, religieuze en sociale groepen haast
onveranderd van generatie op generatie worden overgedragen” (Luigi Guiso, Paola Sapienza, 2006,
p. 23).
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De vraag die nu rest is of deze waarden en overtuigingen (vaak onveranderd doorgegeven van
generatie op generatie) altijd gelijk blijven of dat deze waarden mogelijk toch beïnvloedbaar zijn door
niet eerder opgemerkte factoren. Guerriero (2013) ontdekte dat in tijden van onzekerheid (zoals bij
oorlog) waarden en overtuigingen kunnen veranderen en dat een bedreiging op een democratie kan
leiden tot overinvestering in samenwerken. Hofstede (2011) geeft echter aan dat de uiteindelijke
waarden en overtuigingen heel diep geworteld zijn in de menselijke geest. Dit is anders dan
bijvoorbeeld bij verplicht aangeleerde culturen zoals cultuur op een school of een organisatiecultuur
(Hofstede, 2011).
2.4 Kiezen tussen cultuurdimensies
In een poging om verbanden tussen nationale cultuur en verschillende onderwerpen binnen het audit
vakgebied te meten, hebben diverse auteurs de cultuurdimensies (of afgeleiden van de
cultuurdimensies) van Hofstede gebruikt als uitgangspunt (Eulerich & Westhausen, 2018; Dicle &
Usluer, 2016; Abdolmohammadi & Sarens, 2011). Verder heeft Arnold e.a. (2007) het effect van
nationale cultuur in relatie tot de kernbeginselen van de gedragscode van accountants uiteengezet en
op basis hiervan casussen voorgelegd aan accountants. Omdat met het cultuurmodel van Hofstede het
effect van nationale cultuur in relatie tot kernbeginselen van de gedragscode van accountants (die
vergelijkbaar is met de IIA-gedragscode) is gemeten, is de veronderstelling dat het cultuurmodel van
Hofstede ook bruikbaar is om het verband tussen de nationale cultuur en de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional te meten.
De afgelopen jaren hebben veel critici het nationale cultuurmodel van Hofstede bekritiseerd, omdat het
te weinig dimensies zou bevatten (Hofstede, 2011). Zo heeft GLOBE (Global Leadership and
Organizational Behaviour Effectiveness) in 1990 geprobeerd om het aantal dimensies (toen 5
dimensies) uit te breiden naar 18 dimensies (Hofstede, 2006). Er zijn ook auteurs die bij het testen van
verbanden tussen auditonderwerpen en nationale cultuur ervoor kiezen om aanvullende
cultuurdimensies te selecteren. Zo kiezen Abdolmohammadi & Sarens (2011) bij het onderzoek van
het meten van nationale cultuur in relatie tot naleving van de IIA-standaarden voor negen
cultuurdimensies. Inclusief drie cultuurdimensies die niet zijn afgeleid van de cultuurdimensies van
Hofstede: toekomstgerichtheid, prestatiegerichtheid en menselijke oriëntatie.
Hofstede bekritiseert het toevoegen van dimensies met het argument dat de nieuw
geïntroduceerde dimensies vaak te veel correleren met bestaande dimensies of dat de impact van de
toegevoegde dimensie gering is. In 2010 voegt Hofstede toch nog één dimensie toe aan zijn model:
‘Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’. Hofstede geeft aan dat het toevoegen van een dimensie
alleen waardevol is wanneer de nieuwe dimensie conceptueel en statistisch onafhankelijk is en
significant gevalideerd is met externe, conceptueel gerelateerde factoren (Hofstede, 2011). Ook
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beschrijft Hofstede (2011) dat modellen juist helpen om een complexe, sociale wereld te versimpelen
en dat de mens een beperkt rationeel vermogen heeft. Door de beperkte denkcapaciteit van de mens
om informatie te verwerken, zullen modellen met te veel dimensies als te complex en niet nuttig
worden ervaren (Hofstede, 2011).
Om de bovenstaande redenen aangeleverd door Hofstede en omdat de cultuurdimensies van
Hofstede door veel andere auteurs zijn gebruikt voor het testen van nationale cultuur op andere auditonderwerpen (inclusief de accountantsgedragscode) is de aanname dat het cultuurmodel van Hofstede
een gangbaar model is om ook de nationale cultuur in relatie tot de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional te meten.
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2.5 Cultuurdimensies van Hofstede
Om nationale cultuur te kunnen beschrijven en inzicht te krijgen in de relatie met de naleving van de
IIA-gedragscode door de auditprofessional, is gekozen voor het nationale cultuurmodel van Hofstede.
Dit model bestaat uit zes dimensies. De toelichting bij elke cultuurdimensie en schaal van elke
dimensie zijn in onderstaande tabel 1 en figuur 3 (bladzijde 11) beschreven:
Tabel 1 Cultuurdimensies (Hofstede, 2011)

Cultuurdimensies van Hofstede

Toelichting

1. Kleine machtafstand versus

De verschillende oplossingen ten aanzien van het basisprobleem

grote machtafstand

van menselijke ongelijkheid.

2. Individualistisch versus

De mate van integratie van individuen in primaire groepen.

collectivistisch
3. Masculien versus feminien

De (emotionele) rolverdeling tussen mannen en vrouwen.

4. Lage onzekerheidsmijding

De mate van stress die een samenleving ervaart wanneer er

versus hoge onzekerheidsmijding

sprake is van een onduidelijke toekomst.

5. Korte termijngericht versus

De keuze en focus voor het stoppen van energie in de toekomst,

lange termijngericht

of in het nu en in het verleden.

6. Toegeeflijkheid versus

Het toelaten of controleren van de menselijke behoefte om van

terughoudendheid

het leven te genieten.

Figuur 3 Cultuurdimensies van Hofstede (“Hofstede’s Cultural Dimensions”, 2017)
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2.6 Cultuurdimensies en naleving van de IIA-gedragscode
2.6.1 Kleine machtafstand versus grote machtafstand
Bij landen waarbij er een grote ‘Machtafstand’ is zal er een hiërarchische structuur zijn waarbij
iedereen zijn of haar plek zal kennen (Arnold e.a., 2007). Medewerkers in een organisatie met een
grote ‘Machtafstand’ zullen een gedragscode meer streng/strak toepassen (bijvoorbeeld met sancties)
(Arnold e.a., 2007). Een grote ‘Machtafstand’ zal een negatief effect hebben op de kernwaarden van
de IIA-gedragscode. Zo beschrijven Arnold e.a. (2007) dat bij een vergelijkbare accountant
gedragscode de loyaliteit aan de supervisor/auditmanager in een omgeving met een grote
‘Machtafstand’ als gevolg kan hebben dat dit ten koste gaat van de objectiviteit van de auditor. Arnold
e.a. (2007) beschrijven ook dat medewerkers in een organisatie met een grote ‘Machtafstand’ eerder
bereid zijn instructies op te volgen. Dit heeft een positief effect op de kernwaarde ‘vertrouwelijkheid’.
Eulerich & Westhausen (2018) geven aan dat auditors uit angst en ter voorkoming van kritische
vragen, ervoor zouden kunnen kiezen om bevindingen niet juist op te schrijven. Of auditors kiezen er
wellicht voor om gevoelige onderwerpen te ontwijken (Eulerich & Westhausen, 2018)
Arnold e.a. (2007) vinden bewijs dat in landen waarin sprake is van een zekere ‘Machtafstand’
vaker signalen van corruptie zijn. Dit betekent dat een auditor in de dagelijkse praktijk eerder in
situaties kan belanden die de kernwaarde ‘Integriteit’ negatief kan beïnvloeden.
De kernwaarde ‘Competentie’ in de IIA-gedragscode is te ontwikkelen door het faciliteren van
gezamenlijke besluitvorming en het voeren van een open discussie tussen de auditmanager/supervisor
en de auditor. Volgens Arnold e.a. (2007) wekt dit de suggestie dat een cultuur met een kleine
‘Machtafstand’ de competenties van een auditor versterkt. Verder vinden Arnold e.a. (2007) dat een
grote ‘Machtafstand’ negatief is gecorreleerd met trots zijn op je werk en ook negatief is geassocieerd
met de autonomie in het maken van eigen beslissingen. Het versterken van de autonomie onder
werknemers vergroot het probleemeigenaarschap bij werknemers en vergroot de motivatie om zelf
nieuwe taken uit te proberen en hierin te excelleren (Morgeson, Delaney-Klinger, & Hemingway,
2005). Een auditor zal hierdoor in een meer autonome omgeving een bredere set aan vaardigheden en
kennis opdoen, welke een positief effect heeft op de kernwaarde ‘Competentie’. Samengevat: naar
verwachting is de kans kleiner dat auditors in landen met een grote ‘Machtafstand’ aangeven dat zij de
IIA-gedragscode naleven.
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De hypothese is als volgt:
Hypothese 1:
H1: Er is een negatief verband tussen de cultuurdimensie ‘Kleine machtafstand versus grote
machtafstand’ en de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een toename in
de mate van machtafstand).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Kleine machtafstand versus grote machtafstand’ en de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Betekenis:
Een negatief verband tussen cultuurdimensie ‘Kleine machtafstand versus grote machtafstand’ en de
naleving van de IIA-gedragscode betekent dat de kans dat een auditprofessional aangeeft dat hij/zij de
IIA-gedragscode naleeft lager is in landen waar de machtafstand groot is. Het niet naleven van de IIAgedragscode brengt risico’s met zich mee, zoals het wegvallen van het vertrouwen in de auditor (wat
nodig is om assurance te geven). Geen verband betekent dat cultuurdimensie ‘Kleine machtafstand
versus grote machtafstand’ geen invloed heeft op het wel of niet naleven van de IIA-gedragscode door
de auditprofessional.
2.6.2 Individualistisch versus collectivistisch
Hofstede (2011) beschrijft dat bij individualistische culturen de verwachting is dat je alleen voor jezelf
en voor je directe familie zorgt. Bij culturen die hoog scoren op collectivisme is de verwachting dat
familieleden ook zorgen voor niet directe familieleden, waarbij de groep bescherming biedt in ruil
voor loyaliteit (Hofstede, 2011). In een collectivistische omgeving is er een voorkeur voor het
behouden van een goede relatie ten opzichte van het goed uitvoeren van de taak, terwijl in een
individualistische omgeving het goed uitvoeren van een taak de voorkeur heeft (Hofstede, 2011).
Arnold e.a. (2007) beschrijven dat wanneer de mate van individualisme toeneemt,
onderzoeksobjecten onethische acties als meer acceptabel beoordelen. Verder beschrijven
Abdolmohammadi & Sarens (2011) dat leden van een individualistische cultuur meer geneigd zijn om
te handelen uit eigenbelang (promotie naar een hogere baan binnen de organisatie), zelfs als dit in
strijd is met de kernwaarden van de beroepsorganisatie. Ook Smith & Hume (2005) vinden dat
accountants in meer individualistische maatschappijen meer waarde hechten aan persoonlijke doelen,
zelfs als de resultaten destructief zijn voor de organisatie. Accountants in meer collectivistische
maatschappijen zijn hier minder toe geneigd.
Bierstaker (2009) beschrijft echter een ander perspectief, zo verschilt de perceptie van wat
ethisch is in Aziatische landen (meer collectivistische samenlevingen) met die van de meer
individualistische West-Europese landen. Omkoping wordt minder snel als een ethisch probleem
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gezien door Taiwanese zakenmannen uit collectivistische samenlevingen dan door Amerikaanse
zakenmannen afkomstig uit een meer individualistische samenleving (Cherry, 2006).
Hooghiemstra, Hermes, & Emanuels (2014) beschrijven dat managers van beursgenoteerde
instellingen in meer individualistische culturen eerder geneigd zijn om 'internal controls' in het
jaarverslag openbaar te maken. Dit is gerelateerd aan het feit dat in meer individualistische culturen
mensen persoonlijke doelen willen behalen, carrière willen maken en hun reputatie hoog willen
houden in de markt. Dit leidt er toe, aldus Hooghiemstra, Hermes, & Emanuels (2014) dat managers
eerder geneigd zijn om informatie over 'internal controls' in een jaarverslag te delen (zelfs als deze
informatie in hun nadeel werkt). Abdolmohammadi & Sarens (2011) beschrijven dat binnen het
auditvakgebied sprake is van een hoge turnover en dat veel werknemers groeien in het gebruik van
kennis en vaardigheden en het opdoen van ervaring met als doel om naar hogere functies door te
stromen. Dit heeft weer een positief effect op de IIA-dimensie ‘Competentie’.
Leden van een collectieve cultuur zijn eerder geneigd om zich te gedragen in het belang van
de groep, waarbij groepsleden gezamenlijke doelen, interesses en overeenkomsten delen. Het IIA
stimuleert lange termijn commitment bij hun leden door rekening te houden met de doelen,
verantwoordelijkheden en verplichtingen die horen bij de baan en de leden te voorzien van training,
personele ontwikkeling en carrièreontwikkeling. Dit werkt weer de suggestie dat er een positief
verband is tussen collectivisme en ‘Competentie’ (Abdolmohammadi & Sarens 2011).
Bierstaker (2009) beschrijft dat auditafdelingen in Aziatische landen een lagere status en vaak
een onduidelijke rol hebben. Het is daar vooral een plek om toekomstige managers te trainen.
Trubisky, Ting-Toomey, & Lin (1991) beschrijven dat als het gaat over het omgaan met conflicten,
Taiwanese respondenten, in vergelijking met Amerikaanse respondenten, een bereidwillige en
vermijdende stijl hanteren en proberen de verschillende belangen te integreren of een compromis te
sluiten als onderhandelingsstijl. Bovenstaande kan een negatief effect hebben op de kernwaarde
‘Objectiviteit’.
Een negatief effect op de kernwaarde ‘Vertrouwelijkheid’ is dat bij een collectieve
samenleving minder behoefte is om onrechtmatigheden te melden aan externe
auditcommissie/autoriteiten buiten de collectieve groep. Bescherming van de groep staat hier centraal
(er is sprake van een saving-facecultuur) (Brody e.a., 1999). Over een individualistische cultuur
beschrijven Krefting & Powers (1998) echter dat een besluit om onrechtmatigheden te melden kan
leiden tot represailles, omdat een verantwoordelijk management het melden van onrechtmatigheden
kan zien als een persoonlijke aanval van de melder. Krefting & Powers (1998) beschrijven dat de
dreiging van mogelijke represailles kan leiden tot zelfcensuur in individualistische maatschappijen.
Samenvattend: zowel negatieve als positieve effecten zijn aan individualisme en collectivisme
te koppelen. Er is geen eenduidig positief of negatief verband te formuleren ten aanzien van de
naleving van de gedragscode.
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Hypothese 2:
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘Individualistisch versus
collectivistisch’ en de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een toename in
de mate van individualisme).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Individualistisch versus collectivistisch’ en de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Betekenis:
Een positief of negatief verband tussen cultuurdimensie ‘Individualistisch versus collectivistisch’ en
de naleving van de IIA-gedragscode betekent dat de kans dat een auditprofessional aangeeft dat hij de
IIA-gedragscode naleeft groter of lager is in landen waar de mate van individualisme toeneemt. Het
niet naleven van de IIA-gedragscode brengt risico’s met zich mee dat het vertrouwen (wat nodig is om
assurance te geven) in de auditor kan wegvallen.
Geen verband betekent dat cultuurdimensie ‘Individualistisch versus collectivistisch’ geen invloed
heeft op in hoeverre de auditprofessional de IIA-gedragscode naleeft.
2.6.3 Masculien versus feminien
Hofstede (2011) classificeert dat de waarden van mannen in een masculiene cultuur meer assertief en
competitief gedreven zijn en dat de waarden van mannen in een feminiene cultuur meer bescheiden en
zorgzaam zijn. Vrouwen in een masculiene cultuur vertonen meer competitief en assertief gedrag dan
in een feminiene cultuur. Het gedragsverschil tussen de feminiene en masculiene cultuur is bij
vrouwen echter niet zo groot als bij mannen (Hofstede, 1994). Arnold e.a.(2007) geven aan dat de wil
om te presteren en de wil om hoge beloningen te ontvangen, kan leiden tot het nemen van onethische
beslissingen. Culturen met een hoge masculiniteit kunnen de kernwaarde ‘Integriteit’ van een auditor
negatief beïnvloeden, en een hoge masculiniteit kan ook leiden tot egocentrisch gedrag (Eulerich &
Westhausen, 2018).
Verder kan een hoge masculiniteit volgens Abdolmohammadi & Sarens (2011) leiden tot
positief gedrag zoals het nemen van initiatief en het kunnen overtuigen van iemand. Andere positieve
aspecten verbonden aan masculiniteit zijn dat het kan leiden tot een expliciete, directe manier van
communiceren en tot het vormen van een zakelijke relatie gericht op presteren. Abdolmohammadi &
Sarens (2011) beschrijven dat het IIA vindt dat auditors assertief dienen te zijn en soms de
confrontatie moeten aangaan om zo boardmembers van auditbevindingen te kunnen overtuigen.
Bovendien is assertiviteit ook belangrijk om voldoende betrouwbare informatie in te winnen
(Abdolmohammadi & Sarens, 2011).
Abdolmohammadi & Sarens (2011) beschrijven dat bij een lage masculiniteit men meer goed van
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vertrouwen, zorgzaam en tolerant is. De wijze van communiceren is minder direct en meer subtiel. Dit
kan een negatief effect hebben op de kernwaarde ‘Objectiviteit’ van een auditor. Abdolmohammadi &
Sarens (2011) beschrijven echter dat het IIA kwaliteiten als het bouwen van sociale vaardigheden, het
bouwen van relaties en het zijn van een teamspeler ook belangrijk vindt. Samengevat: ook voor de
dimensie ‘Masculien versus Feminien’ is geen éénduidige positief of negatief verband te formuleren
ten aanzien van de naleving van de IIA-gedragscode.
Hypothese 3:
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘Masculien versus feminien’ en de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een toename in de mate van
masculiniteit).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Masculien versus feminien’ en de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional.
Betekenis:
Een positief of negatief verband tussen cultuurdimensie ‘Masculien versus feminien’ en de naleving
van de IIA-gedragscode betekent dat de kans dat een auditprofessional aangeeft dat hij de IIAgedragscode naleeft groter of lager is in landen waar de mate van individualisme toeneemt. Het niet
naleven van de IIA-gedragscode brengt risico’s met zich mee dat het vertrouwen (wat nodig is om
assurance te geven) in de auditor kan wegvallen. Geen verband betekent dat cultuurdimensie
‘Masculien versus feminien’ niet van invloed is op het naleven van de IIA-gedragscode door de
auditprofessional.
2.6.4 Lage onzekerheidsmijding versus hoge onzekerheidsmijding
Hofstede (2011) geeft aan dat deze dimensie weergeeft in hoeverre men zich comfortabel voelt met
onbekende en onverwachte situaties. In culturen met een hoge onzekerheidsmijding zal men de kans
proberen te verkleinen dat zich verrassende situaties voordoen. Dit doet men bijvoorbeeld door middel
van het hanteren van strikte gedragscodes, het niet goedkeuren van afwijkende meningen en het
algemeen geloof in één absolute waarheid (Hofstede, 2011). In landen met een hoge
onzekerheidsmijding moeten er regels en structuur zijn, is er sprake van formalisatie, wisselen mensen
minder vaak van baan en is innovatie minder snel (Hofstede, 2011). In een samenleving met een lage
onzekerheidsmijding wordt het leven wat meer geaccepteerd zoals het komt, is een afwijkende mening
juist interessant, is men minder gericht op regels of mag men afwijken van regels indien er sprake is
van een bijzondere situatie (Hofstede, 2011).
Abdolmohammadi & Sarens (2011) beschrijven dat de voorkeur voor regels en procedures bij
culturen gericht op het vermijden van onzekerheid, de onduidelijkheid in het audit-vakgebied kan
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verminderen. Het geeft de mogelijkheid om objectiviteit en de positie van een auditafdeling beter
formeel vast te leggen. Bovendien kan de auditor beter toetsen aan formele regels en procedures.
Eulerich & Ratzinger-Sakel (2017) beschrijven dat als de organisatie een auditafdeling ziet als een
instituut om onzekerheid weg te nemen, dit een positief effect heeft op de positie van de auditafdeling
en op de naleving van de gedragscode.
Brody e.a. (1999) geven aan dat een negatief gevolg van een hoge onzekerheidsmijding kan zijn dat
auditors minder snel geneigd zijn om het management te bevragen, zeker als gedrag niet door een
bepaalde norm is voorschreven. Een ander negatief gevolg volgens Eulerich & Westhausen (2018) is
dat vanwege een hoge onzekerheidsmijding een auditor minder snel geneigd is van baan te wisselen.
Dit kan leiden tot het opdoen van minder ervaring, leiden tot het minder snel betwisten van de status
quo en het minder snel toepassen van nieuwe audittechnieken (Eulerich & Westhausen, 2018).
Samengevat: ook voor deze dimensie is zowel een positief als negatief verband te beredeneren tussen
‘Lage onzekerheidsmijding versus hoge onzekerheidsmijding’ en de naleving van de IIA-gedragscode.
Hypothese 4:
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘Lage onzekerheidsmijding versus
hoge onzekerheidsmijding’ en de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een
toename in de mate van onzekerheidsmijding).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Lage onzekerheidsmijding versus hoge
onzekerheidsmijding’ en de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Betekenis:
Een positief of negatief verband tussen cultuurdimensie ‘Lage onzekerheidsmijding versus hoge
onzekerheidsmijding’ en de naleving van de IIA-gedragscode betekent dat de kans dat een
auditprofessional aangeeft dat hij de IIA-gedragscode naleeft groter of lager is in landen waar de mate
van onzekerheidsmijding toeneemt. Het niet naleven van de IIA-gedragscode brengt risico’s met zich
mee dat het vertrouwen (wat nodig is om assurance te geven) in de auditor kan wegvallen. Geen
verband betekent dat cultuurdimensie ‘Lage onzekerheidsmijding versus hoge onzekerheidsmijding’
niet van invloed is op het naleven van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
2.6.5 Lange versus korte termijn
Hofstede (2011) benoemt een aantal kernelementen van een korte termijncultuur: respect voor
tradities, vervullen van sociale verplichtingen is belangrijk, de perceptie van goed versus slecht is
zwart/wit waarbij een goed persoon nooit slecht gedrag zal vertonen, je bent trots op je eigen land, en
meer geneigd om te kiezen voor een extreem standpunt. Hofstede (2011) benoemt ook een aantal
kenmerken van een lange termijncultuur: goed versus slecht is altijd relatief (het hangt van de situatie
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af), tradities zijn te veranderen, men is nieuwsgierig om te leren van andere landen, en vaak is ‘gezond
verstand’ en kiezen voor de pragmatische middenweg het uitgangspunt.
Bij een lange termijncultuur zullen auditors zich volgens Eulerich & Ratzinger-Sakel (2017)
meer richten op de lange termijn en is hiërarchie binnen de auditorgroep gebaseerd op persoonlijke
status. Bij een korte termijncultuur zal er meer acceptatie zijn voor tradities, er is een bepaalde
historische structuur binnen de auditafdeling en zal er een focus zijn op korte termijn doelen en
bonussen. Korte termijn bonussen kunnen een negatief effect hebben op de kernwaarde ‘Objectiviteit’
van de auditor (Eulerich & Ratzinger-Sakel, 2017). Tegelijkertijd een auditor volgens Eulerich &
Westhausen (2018) bij te veel focus op de lange termijn het afdekken van de korte termijnrisico’s en
het auditen van ad-hoc verbeteringen missen. Dit kan een negatief effect hebben op de kernwaarde
‘Competenties’ en hoe om te kunnen gaan met ad-hoc veranderingen (Eulerich & Ratzinger-Sakel,
2017). Samengevat: ook voor deze dimensie is zowel een positief als negatief verband te beredeneren
tussen ‘Lange versus korte termijn’ en naleving van de IIA-gedragscode.
Hypothese 5:
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘Lange versus korte termijn’ en de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een toename in de mate van lange
termijnoriëntatie).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Lange versus korte termijn’ en de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional.
Betekenis:
Een positief of negatief verband tussen cultuurdimensie ‘Lange versus korte termijn’ en de naleving
van de IIA-gedragscode betekent dat de kans dat een auditprofessional aangeeft dat hij de IIAgedragscode naleeft groter of lager is in landen waar de mate van lange termijnoriëntatie groter is. Het
niet naleven van de IIA-gedragscode brengt risico’s met zich mee. Onder andere het vertrouwen (wat
nodig is om assurance te geven) in de auditor kan wegvallen.
Geen verband betekent dat cultuurdimensie ‘Lange versus korte termijn’ niet van invloed is op het
naleven van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
2.6.6 Toegeeflijkheid versus terughoudendheid
Hofstede (2011) beschrijft de volgende kenmerken van een ‘toegeeflijke’ samenleving: mensen voelen
zich baas over hun eigen leven. Ze voelen zich gelukkig en vinden vrijheid van meningsuiting heel
belangrijk. Ook is vrije tijd erg belangrijk. Gemiddeld zijn meer mensen actief in sport, maar er zijn
ook meer mensen met overgewicht. Het houden van orde door de politie heeft in een ‘toegeeflijke’
samenleving geen hoge prioriteit (Hofstede, 2011). Kenmerken van een ‘terughoudende’ samenleving
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is dat minder mensen zich gelukkig voelen en dat mensen het gevoel hebben dat niet alles het gevolg
is van hun eigen handelen. Vrije tijd is minder belangrijk. Er zijn minder mensen die sporten, minder
mensen met overgewicht en er is sprake van een relatief groot politiekorps (Hofstede, 2011).
Wat de dimensie ‘Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’ voor invloed heeft op de naleving
van de IIA-gedragscode is vooralsnog onduidelijk. Eerdere auteurs gaan niet in op deze dimensie in
relatie tot het internal auditvakgebied. Wel is het belang van geluk op het werk onderzocht. Fisher
(2010) geeft aan dat geluk op de werkvloer verder gaat dan alleen baantevredenheid. Een zekere mate
van individueel geluk kan afhangen van betrokkenheid op de werkvloer, betrokkenheid met de
organisatie en baantevredenheid. Dit geluk heeft belangrijke gevolgen voor zowel het individu als de
organisatie (Fisher, 2010). Een gelukkige auditor zou een positief effect kunnen hebben op het
zelfoordeel van de naleving van de IIA-gedragscode.
Negatief effect afgaand op de andere beschreven kenmerken van Hofstede (2011) gerelateerd aan een
‘toegeeflijke’ samenleving kan een auditor ook wellicht eerder toegeven aan ‘driften’ en acties die
kunnen conflicteren met de kernwaarde ‘Integriteit’ en ‘Vertrouwelijkheid’, ook het hechten van
waarde aan veel vrije tijd kan conflicteren met het werken aan je kernwaarde ‘Competentie’ als
auditor. Afgaand op de beschreven kenmerken van Hofstede (2011) bij een terughoudend samenleving
kan een negatief effect zijn dat de auditmanager het houden van orde belangrijker vindt dan het
faciliteren van de dialoog binnen het auditteam. Dit kan de kernwaarde ‘Objectiviteit’ van een auditor
negatief beïnvloeden. Samengevat: ook voor deze dimensie is zowel een positief als negatief verband
te beredeneren tussen‘ Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’ en naleving van de IIA-gedragscode.
Hypothese 6:
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘Toegeeflijkheid versus
terughoudendheid’ en de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een toename
in de mate van toegeeflijkheid).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’ en de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Betekenis:
Een positief of negatief verband tussen cultuurdimensie ‘Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’ en
de naleving van de IIA-gedragscode betekent dat de kans dat een auditprofessional aangeeft dat hij/zij
de IIA-gedragscode naleeft, groter of lager is in landen waar de mate van toegeeflijkheid toeneemt.
Het niet naleven van de IIA-gedragscode brengt risico’s met zich mee dat het vertrouwen (wat nodig is
om assurance te geven) in de auditor kan wegvallen.
Geen verband betekent dat cultuurdimensie ‘Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’ geen factor
van invloed is bij het aangeven van de auditprofessional of hij/zij de IIA-gedragscode naleeft.

19

2.7 Controlevariabelen
In het CBOK 2015 databestand zijn een aantal variabelen die niet het primaire onderzoeksobject zijn,
maar wel van invloed kunnen zijn op de afhankelijke variabele ‘Naleving van de IIA-gedragscode’
(ook wel controlevariabelen). Voor dit onderzoek zijn dezelfde controlevariabelen opgenomen die
Abdolmohammadi & Sarens (2011) gebruiken bij het testen van cultuur in relatie tot de naleving van
de IIA-standaarden, te weten: ‘LID’ (aantal jaar IIA-lidmaatschap), ‘DIPLOMA’ (hoogst genoten
diploma), ‘TRAINING’ (aantal trainingsuren in één jaar), ‘AUDITERV’ (aantal jaar auditervaring) en
‘AUDITVERP’ (is een internal auditafdeling als vereiste gesteld door de wetgever). Abdolmohammadi
& Sarens (2011) verwachten dat alle controlevariabelen een positief effect hebben in relatie tot
naleving van de IIA-standaarden.
Abdolmohammadi & Sarens (2011) geven daarbij aan dat een IIA-lidmaatschap een positief effect
heeft op de naleving van de IIA-standaarden, omdat ieder actief lid moet voldoen aan
bijscholingseisen, de IIA-standaarden en de IIA-gedragscode. Ingeschreven auditors zullen zich dus in
de praktijk willen conformeren aan de eisen van de beroepsgroep. Dit vergroot de kans dat zij de IIAstandaarden naleven.
Verder is voor dit onderzoek ‘POSIT’ (de positie van de auditprofessional, bijvoorbeeld CAE, director
of senior manager, manager of auditstaf) als controlevariabele toegevoegd. De verwachting is dat
auditors werkzaam in een managementpositie, eerder geneigd zijn om te concluderen dat ze de IIAgedragscode naleven en dat hier mogelijk sprake is van over-optimisme door managers. Bij dit
verschijnsel zijn managers geneigd om de invloed van externe factoren te onderschatten. De invloed
van hun eigen acties en hun controle op de uitkomst overschatten ze en ze geloven daarbij dat ze beter
presteren dan gemiddeld (Van den Steen, 2004).
De industriesector ‘TYPEORG’ is ook toegevoegd als controlevariabele. Rittenberg &
Harrington (2015) geven aan dat in veel organisaties, vooral in de publieke sector, gedragscodes
ontbreken en dat internal auditors geen of weinig training krijgen met betrekking tot de IIAgedragscode. Mogelijk heeft dit als gevolg dat in sommige sectoren auditors minder snel geneigd zijn
aan te geven dat ze de IIA-gedragscode naleven.
Rittenberg & Harrington (2015) beschrijven zowel positieve (hoge persoonlijke
kwaliteitstandaarden) als negatieve gevolgen (stress symptomen) van het maken van carrière in relatie
tot de IIA-gedragscode. Om te toetsen of HRM-beleid (gericht op het maken van carrière) als
bonussen of beleidsrotaties de naleving van de IIA-gedragscode beïnvloedt, zijn de volgende
controlevariabelen toegevoegd: ‘BONUS’ (de mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus), en
‘BELEIDROTATIE’ (of een personeel rotatieplan aanwezig is binnen het auditteam als onderdeel van
het klaarstomen van werknemers voor toekomstige managementposities).
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Rittenberg & Harrington (2015) beschrijven dat naarmate de omvang van de organisatie en de
omvang van de auditafdeling groeit, de waarschijnlijkheid groter is dat auditors audits uitvoeren naar
het ethisch klimaat binnen de organisatie (ethische audits). Mogelijk bijeffect is dat auditors die
betrokken zijn bij het uitvoeren van audits op het ethisch klimaat binnen hun eigen organisatie ook
bijdragen aan de perceptie dat ze de IIA-gedragscode naleven. Om te toetsen of er een positief effect is
zijn de controlevariabelen: ‘AUDITWERKN’ (het aantal werknemers werkzaam bij de internal
auditafdeling) en ‘VERMOGEN’ (de omvang van de organisatie) toegevoegd.
2.8 Samenvatting
Vanuit de wetenschappelijke theorie zijn er zes hypotheses te formuleren over het effect van nationale
cultuur op de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional. De conclusie is dat voor
cultuurdimensies ‘Lange versus korte termijn’, ‘Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’, ‘Lage
onzekerheidsmijding versus hoge onzekerheidsmijding’, ‘Masculien versus feminien’,
‘Individualistisch versus collectivistisch’ vanuit de wetenschappelijke theorie zowel positieve als
negatieve invloeden op de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional zijn te
beredeneren. De conclusie voor cultuurdimensie ‘Kleine machtafstand versus grote machtafstand’ is
dat er bij een toename in de machtafstand er uitsluitend een negatief effect is te beredeneren op de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Bij een gevonden verband betekent dit dat de kans dat een auditprofessional aangeeft dat hij de IIAgedragscode naleeft groter of lager is in een bepaalde landen waar nationale cultuurdimensies
verschillen. Geen verband betekent dat de cultuurdimensie geen factor van invloed is bij het aangeven
van de auditprofessional of hij/zij de IIA-gedragscode naleeft. Het niet naleven van de IIAgedragscode brengt risico’s met zich mee dat het vertrouwen (wat nodig is om assurance te geven) in
de auditor kan wegvallen. De hypotheses zijn uiteengezet in tabel 2 (blz. 22).
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Tabel 2 Hypotheses cultuurdimensies en verwacht effect op naleving IIA-gedragscode door de auditprofessional
Hypotheses
Hypothese 1
H1: Er is een negatief verband tussen de cultuurdimensie ‘Kleine machtafstand versus grote machtafstand’ en de naleving
van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een toename in de mate van machtafstand).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Kleine machtafstand versus grote machtafstand’ en de naleving van de
IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Hypothese 2
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘Individualistisch versus collectivistisch’ en de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een toename in de mate van individualisme).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Individualistisch versus collectivistisch’ en de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional.
Hypothese 3
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘Masculien versus feminien’ en de naleving van de
IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een toename in de mate van masculiniteit).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Masculien versus feminien’ en de naleving van de IIA-gedragscode door
de auditprofessional.
Hypothese 4
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘Onzekerheidsmijding’ en de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional (bij een toename in de mate van onzekerheidsmijding).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Onzekerheidsmijding’ en de naleving van de IIA-gedragscode door de
auditprofessional.
Hypothese 5
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘Lange versus korte termijn’ en de naleving van de
IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een toename in de mate van lange termijn oriëntatie).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘Lange versus korte termijn’ en de naleving van de IIA-gedragscode door
de auditprofessional.
Hypothese 6
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘ Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’ en de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional (bij een toename in de mate van toegeeflijkheid).
H0: Er is geen verband tussen cultuurdimensie ‘ Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’ en de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional.
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3 Nationale cultuur en naleving van de IIA-gedragscode in de
praktijk
3.1 Inleiding
De doelstelling van het praktijkonderzoek is om de tweede deelvraag te beantwoorden. Deze luidt: ‘In
hoeverre komt uit de tests naar voren dat een statistisch verband bestaat tussen nationale cultuur en de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional?’ Op basis van het theoretisch kader met
zes opgestelde hypotheses is een praktijkonderzoek uitgevoerd in de vorm van een kwantitatief
onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de gehanteerde analysemethode beschreven, alsmede de constructie
van het databestand, welk gedeelte daarvan behouden is en wat niet is meegenomen. Vervolgens is er
aandacht voor de identificatiestrategie om de onderzoeksvraag te beantwoorden met een beschrijving
van de verschillende gekozen regressiemethodes en opgenomen (controle)variabelen.
3.2 Analysemethode
Om de zes hypotheses te beantwoorden, is in het praktijkonderzoek gekozen voor de kwantitatieve
onderzoeksmethode, ofwel de secundaire analyse. Bij een secundaire analyse worden bestaande
datasets met kwantitatieve gegevens, die door andere onderzoekers zijn verzameld om andere
onderzoeksvragen te beantwoorden, met elkaar gecombineerd om een nieuwe onderzoeksvraag te
beantwoorden.
3.3 Betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek
De reden waarom voor deze kwantitatieve onderzoeksmethode is gekozen is omdat het Instituut van
Internal Auditors met de CBOK-2015 vragenlijst als enige instantie wereldwijd informatie uitvraagt
onder auditprofessionals over de gepercipieerde naleving van de IIA-gedragscode. Het biedt een
mogelijkheid om wereldwijd te toetsen of nationale cultuur hierbij een factor van invloed is.
De keuze in deze scriptie voor de kwantitatieve onderzoeksmethode is verder te verklaren omdat
andere onderzoekers via eenzelfde onderzoeksmethode hebben onderzocht in hoeverre nationale
cultuur de naleving van de IIA-standaarden beïnvloedt (Abdolmohammadi & Sarens, 2011).
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3.3.1 Constructie databestand
Voor de secundaire analyse zijn twee stappen ondernomen: de constructie van het databestand en de
uitvoering van de identificatiestrategie. Voor de constructie van het databestand zijn twee datasets als
inputbestanden:
1. CBOK 2015
2. Hofstedes cultuurdimensies 2015
Het databestand CBOK 2015 bestaat uit 14 518 enquêtes en is momenteel de meest uitgebreide
vragenlijst uitgevraagd onder internal auditors. Deze enquêtes zijn ingevuld door internal
auditprofessionals uit meer dan 166 verschillende gebieden wereldwijd (IIA, 2015). Onder de
deelnemers die een enquête hebben ingevuld zijn 30 bonnen van 200 dollar en 10 bonnen van 200
dollar e-giftcards voor IIARF boekenwinkel punten verloot. Om per gebied het effect van de
cultuurdimensies van Hofstede te meten is het databestand verrijkt met de 6 cultuurwaarden die door
Hofstede zijn gemeten in 122 gebieden. Deze data is afkomstig van de website van Hofstede
(Hofstede, 2015). Omdat nationale cultuurdata uit 2015 is gebruikt en de resultaten van de enquêtes
van het CBOK 2015 ook uit 2015 komen is het verschil in tijd nihil (enkele maanden) en daarmee de
kans dat deze cultuurwaarden zijn veranderd in deze periode minimaal.
Selectiecriteria
Een eerste voorwaarde bij het construeren van het databestand is dat voor elke IIA-regio informatie
met betrekking tot de cultuurdimensies van Hofstede beschikbaar moet zijn. Dit is gedaan door de
regio’s vanuit het databestand van CBOK2015 te matchen aan de regio’s van Hofstede. In totaal zijn
97 regio’s overgebleven en 24 IIA-categorieën weggevallen onder te verdelen in de volgende groepen:
1. Enquêtes afkomstig uit IIA-regio’s waar er geen cultuurwaarden beschikbaar zijn (Oman,
Mauritius, Nicaragua, Tunesië en 15 overige regio’s).
2. Enquêtes afkomstig uit IIA-regio’s die meerdere regio’s van verschillende cultuurdimensies
bevatten (IIA: ‘Verenigd koninkrijk + ‘Ierland’ versus Hofstede ‘Verenigd koninkrijk’ en
‘Ierland’).
3. Enquêtes afkomstig van geïnterviewden die: geen landgegevens hebben ingevuld, geen lid zijn
van het IIA of, alleen zijn aangesloten bij de wereldwijde IIA-organisatie.
Een tweede voorwaarde voor de constructie voor het databestand is dat een auditprofessional genoeg
recente ervaring moet hebben om in te kunnen schatten of hij/zij de IIA-gedragscode naleeft. Om deze
reden zijn ingevulde enquêtes door auditors met 0 jaar auditervaring en enquêtes waar geen
werkervaring is ingevuld buiten beschouwing gelaten (1704 enquêtes). Hierdoor blijven 11 627
enquêtes over voor analyse, dit is 80,0 procent van het databestand (zie ook tabel 3, blz. 25). Voor een
beschrijving hoe de databestanden aan elkaar zijn gekoppeld zie bijlage 1 (Beschrijving constructie
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databestand) en bijlage 5 (Flowchartbestand Tableau constructie databestand (kiezen variabelen
CBOK 2015)) en bijlage 6 (Flowchartbestand Tableau samenvoegen databestanden).
Voor het bestuderen van het eindresultaat zie bijlage 4 (Definitief databestand).
Tabel 3 Constructie databestand
Beginstand aantal enquêtes

14 518

100%

Selectiecriterium 1: IIA-regio’s

-1583

-8,2%

kunnen matchen aan de regio’s

Waarvan (23 categorieën):

van Hofstede.

- 1042 (geen IIA-lid)
- 101 (Lid van IIA-wereldwijd
maar niet verbonden aan
regionale IIA-organisaties)
- 101 (Verenigd koninkrijk +
Ierland)
- 44 (Oman)
- 34 (Mauritius)
- 31 (Nicaraqua)
- 20 (Tunesië)
- < 20 (Overige 15 landen)

Tussenstand aantal enquêtes

13 331

91,8%

Selectiecriterium 2: auditors met

-1704 geen ervaring of geen

-11,8%

0 jaar werkervaring of auditors

werkervaring ingevuld

die geen werkervaring hebben
ingevuld zijn uitgesloten van de
analyse.
Eindstand aantal enquêtes

11 627

80,0%

3.3.2 Identificatiestrategie
Om het verband tussen nationale cultuur en de IIA-gedragscode te meten is een regressieanalyse
uitgevoerd. Een regressieanalyse is een statistische analysemethode om de relatie tussen variabelen in
te schatten. In de regressieanalyse zijn de volgende afhankelijke, onafhankelijke en controlevariabelen
opgenomen:
1. De afhankelijke variabele (variabele van interesse): dit is de zelfbeoordeling van de auditor of aan
de IIA-gedragscode wordt voldaan. De zelfbeoordeling is gemeten door het antwoord van de
auditprofessional op de vraag: schat de professionaliteit van jezelf in met betrekking tot het
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naleven van de IIA-gedragscode. De keuzeopties bestaan uit: ‘amateur’, ‘getraind’, ‘competent’,
‘gevorderd’ en ‘expert’.
2. Onafhankelijke variabelen (de vaststaande variabelen): de cultuurdimensies van Hofstede,
waarvan is verondersteld dat deze variabelen de oorzaak zijn voor het voorspelde verband op de
afhankelijke variabele.
3. De controlevariabelen: dit zijn de variabelen in het databestand die niet het primaire
onderzoeksobject zijn, maar mogelijk wel invloed hebben op de afhankelijke variabele en dit dient
te worden gecontroleerd. Voor de originele interviewvragen (van de controlevariabelen) zie
bijlage 3 (Variabelen Codebook CBOK 2015 databestand).
Om het verband tussen nationale cultuur en de naleving van de IIA-gedragscode door de
auditprofessional te meten zijn voor dit onderzoek twee identificatiestrategieën gevolgd (met welke
type regressieanalyses er moeten worden uitgevoerd).
Identificatiestrategie 1:
De afhankelijke variabele bestaat uit ordinale data waarbij tussen de categorieën een betekenisvolle
rangschikking zit. Met andere woorden, de categorieën zijn op een logische manier geordend (zoals:
onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed, uitmuntend). Indien de afhankelijke variabele ordinale data
bevat, is een ordinale logistische regressie de meeste geschikte regressiemethode. De vorm van de
identificatiestrategie 1 ziet er als volgt uit:
Identificatiestrategie 1:
ln 𝜃

= α + β (𝑀𝐴𝐶𝐻) + ⋯ + Dx𝐶( 𝐿𝐼𝐷, 𝑇𝑅𝐴𝐼𝑁𝐼𝑁𝐺, . . , 𝐷𝐼𝑃𝐿𝑂𝑀𝐴)〗 + 𝜀
P= waarschijnlijkheid (𝜃 = COMPLIANT)

Waarbij:
𝜃 = kans (score 1: amateur) / versus kans (score groter dan 1 amateur).
𝜃 = kans (score 1: amateur of 2: getraind) / versus kans (groter dan 2 getraind).
𝜃 = kans (score 1: amateur, 2 getraind of 3 competent) / versus kans (groter dan 3 competent).
𝜃 = kans (score 1: amateur, 2 getraind, 3 competent, 4 gevorderd) / versus kans (groter dan 4
gevorderd).
𝑌= COMPLIANT

Het oordeel van de auditor ten aanzien van zijn eigen professionaliteit met
betrekking tot het naleven van de IIA-gedragscode. Verdeeld in de volgende
categorieën: ‘amateur’, ‘getraind’, ‘competent’, ‘gevorderd’ en ‘expert’.

MACH=

De cultuurwaarde ‘kleine machtafstand versus grote machtafstand’
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(variërend tussen 0-100) waarbij 0 staat voor een kleine machtafstand en 100
staat voor een grote machtafstand.
IND=

De cultuurwaarde ‘Individualistisch versus collectivistisch’
(variërend tussen 0-100) waarbij 0 staat voor een meer collectieve
samenleving en 100 staat voor meer individualistische samenleving.

MAS=

De cultuurwaarde ‘Masculien versus feminien’
(variërend tussen 0-100) waarbij 0 staat voor een meer feminiene samenleving
en 100 staat voor een meer masculiene samenleving.

ONZ=

De cultuurwaarde ‘Lage onzekerheidsmijding versus hoge
onzekerheidsmijding’
(variërend tussen 0-100) waarbij 0 staat voor een lage onzekerheidsmijding en
100 staat voor een hoge onzekerheidsmijding.

TVT=

De cultuurwaarde ‘Toegeeflijk versus terughoudendheid’ waarbij 0 staat voor
een terughoudende samenleving en 100 staat voor een toegeeflijke
samenleving (variërend tussen 0-100).

LVK=

De cultuurwaarde ‘Lange versus korte termijn’ waarbij 100 staat voor
een korte termijn samenleving en 1 staat voor en lange termijn samenleving.
(variërend tussen 0-100).

LID=

Het aantal jaar dat de auditor lid is van de IIA-beroepsorganisatie.
Verdeeld in 5 categorieën: ‘2 jaar of minder’, ‘3 tot 5 jaar’, ‘6 tot 10 jaar’,
‘11 tot 20 jaar’, ‘21 jaar of meer’.

TRAINING=

Het aantal formele trainingsuren wat auditors dit jaar hebben gevolgd.
Verdeeld in 8 categorieën: ‘0 uur’, ‘1 tot 10 uur’, ‘11 tot 20 uur’,
‘21 tot 40 uur’, ’41 tot 60 uur’, ‘61 tot 80 uur’, ‘81 tot 100 uur’, ‘101 tot 399
uur’, ‘400 tot 999 uur’.

DIPLOMA=

Welk hoogste type diploma de auditor reeds in bezit heeft.
Verdeeld in 6 categorieën: ‘middelbare school diploma’, ‘undergraduate
diploma/ of associate diploma (minder dan vier jaar)’, ’bachelor diploma’,
‘masterdiploma’, ‘PhD’, ‘geen van bovenstaande opties’.

AUDITERV=

Aantal jaar auditervaring verdeeld in 6 categorieën: ‘1 t/m 5 jaar’, ‘6 t/m
10 jaar’, ‘11 t/m 15 jaar’, ‘16 t/m 20 jaar’, ‘21 t/m 30 jaar’, ‘31 t/m 55 jaar’.
De categorie ‘0 jaar’ is komen te vervallen.

POSIT=

De huidige positie van de auditor verdeeld in 4 categorieën: ‘CAE (Chief audit
executive)’, ‘director of senior manager’, ‘manager’ of ‘auditstaf’.

AUDITVERPL=

Of het hebben van een auditafdeling een verplichting is binnen een land
verdeeld in 2 categorieën: ‘ja’ of ‘nee’.

27

VERMOGEN =

De omvang van de organisatie uitgedrukt in bezittingen (US dollar).
Verdeeld in 6 categorieën: ‘$100 miljoen of minder’, ‘meer dan
$100 miljoen tot en met $1 miljard’, ‘meer dan 1 miljard tot en met $10
miljard’, ‘meer dan $10 miljard tot en met $50 miljard’, ‘meer dan $50 miljard
tot en met $1 biljoen’, ‘meer dan $1 biljoen’.

TYPEORG =

Het type industrie van de organisatie. Met de volgende
6 categorieën: ‘privé bezit (exclusief financiële sector)’, ‘beursgenoteerde
bedrijven (exclusief de financiële sector)’, ‘de financiële sector (privébezit en
beursgenoteerd)’, ‘de publieke sector (zowel overheidsinstanties als
organisaties met de overheid als groot aandeelhouder)’, ‘goede doelen
organisaties (organisaties zonder winstoogmerk)’, ‘overige organisatietypen’.

AUDITWERKN=

Het aantal medewerkers (voltijd) dat werkzaam is bij de internal audit
afdeling. Met 2 categorieën: een vrij veld waarbij het aantal FTE
auditwerknemers naar keuze is in te vullen, of de optie ‘geen idee’.

BONUS=

De mogelijkheid om een bonus te ontvangen van de werkgever verdeeld in 2
categorieën: ‘ja’ of ‘nee’.

BELEIDROTATIE=

Of er een beleid is om auditors te roteren binnen de internal audit afdeling met
als doel om auditors te trainen voor een mogelijke managementfunctie in
andere onderdelen van de organisatie. Verdeeld in de volgende categorieën:
‘nee’, ‘ja een informeel proces’, ‘ja een formeel proces’.

Identificatiestrategie 2
Indien bij significante resultaten uit de ordinale logistische regressie (OLR) er ook een overtreding is
van de ‘parallel lines assumptie test’ dan vervalt de aanname dat het gevonden verband tussen de
onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele voor iedere antwoordcategorie identiek is. Om te
bepalen of de gemeten significante resultaten standhouden of dat er wellicht tegengestelde effecten
optreden bij iedere antwoordcategorie is het uitvoeren van meerdere binaire logistische regressies een
geschikte methode om de effecten afzonderlijk te testen. Deze vorm van een alternatieve tweede
identificatiestrategie ziet er als volgt uit:
Identificatiestrategie 2:

ln

(

)
(

𝑌= COMPLIANT

)

= α + β (𝑀𝐴𝐶𝐻) + … + D 𝐶( 𝐿𝐼𝐷, 𝑇𝑅𝐴𝐼𝑁𝐼𝑁𝐺, 𝐷𝐼𝑃𝐿𝑂𝑀𝐴) + 𝜀

De auditors oordeel op zijn professionaliteit in relatie tot het naleven van de
IIA-gedragscode.
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Waarbij er de volgende logistische regressies zijn uitgevoerd.
𝜃 = kans (score 0: amateur) / versus kans (score 1: getraind).
𝜃 = kans (score 0: amateur) / versus kans (score 1: competent).
𝜃 = kans (score 0: amateur) / versus kans (score 1: gevorderd).
𝜃 = kans (score 0: amateur) / versus kans (score 1: expert).
De overige controlevariabelen zijn identiek aan de variabelen die bij regressiemodel 1 zijn beschreven.
3.4 Samenvattende statistieken
De beschrijvende statistieken van alle variabelen zijn samengevat in bijlage 9 (Resultaten
beschrijvende statistieken).
Afhankelijke variabele
De meeste auditors schatten de eigen professionaliteit in relatie tot het naleven van de
IIA-gedragscode in op het niveau ‘Expert’ of ‘Gevorderd’ en een klein percentage van de auditors
kiest het niveau ‘Amateur’ of ‘Getraind’. Bij de afhankelijke variabele is dus sprake van een niet
normale verdeling en scheefheid (het zwaartepunt ligt hierbij rechts van het midden).
Cultuurvariabelen
De gemiddelden van de cultuurvariabelen (0-100) liggen allemaal rond de 50 à 60 punten. De
standaarddeviatie van cultuurvariabele ‘IND’ en ‘LVK’ is hierbij groter dan bij de andere
cultuurvariabelen.
Controlevariabelen eigenschappen auditprofessional
Bij de controlevariabele ‘LID’ is te zien dat circa 70 procent van de auditors tussen de 0 en 10 jaar als
lid is ingeschreven bij het IIA. Variabele ‘TRAINING’ laat zien dat 40 procent van de auditors 21-40
uur formele training hebben gevolgd in één jaar.
Controlevariabele ‘DIPLOMA’ laat zien dat de meeste auditors minimaal een undergraduate diploma/
associate diploma (47 procent) of een bachelor diploma (44 procent) in bezit hebben. Bij het aantal
jaar auditervaring is te zien dat de meeste auditors (64 procent) tussen de 1 en 10 jaar werkervaring
hebben. Bij ‘POSIT’ valt op dat het merendeel van de auditors werkzaam is als audit staflid (42
procent) en dat de overige enquêtes zijn ingevuld door auditors in leidinggevende posities of posities
met een eindverantwoordelijkheid (manager, CAE, directeur).
Controlevariabelen kenmerken organisatie en auditafdeling
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Bij controlevariabele ‘AUDITVERP’ geeft 53 procent van de auditors aan dat bij hun organisatie het
een verplichting is vanuit de wetgever om als organisatie een internal auditafdeling te hebben. Bij
controlevariabele ‘VERMOGEN’ heeft de helft van de geïnterviewden niet aangeven wat het
vermogen is van de organisatie. De meeste organisaties vallen in de éérste 3 categorieën, en hebben
een vermogen onder de 10 miljard. Bij controlevariabele ‘TYPEORG’ zijn alle verschillende sectoren
aanwezig, waarbij de publieke sector en de financiële sector (privé als beursgenoteerd) het grootste
aandeel hebben. Bij controlevariabele ‘AUDITWERKN’ is het aantal auditwerknemers weergeven. Bij
de meeste organisaties zijn tussen de 1 en 3 auditors werkzaam.
Controlevariabelen HRM beleid
Bij controlevariabele ‘BONUS’ geven de meeste auditors (62 procent) aan dat er een mogelijkheid is
om een algemene bedrijfsbonus te ontvangen. Bij de controlevariabele ‘BELEIDROTAT’ geven de
meeste auditors (58 procent) aan dat er een formele procedure is om auditors te roteren.
Correlatiematrix
De correlatiematrix met de correlatiecoëfficiënten tussen alle onafhankelijke variabelen zijn
samengevat in bijlage 10 (Correlatiematrix). De significante Spearman correlatiecoëfficiënten zijn
dikgedrukt. Als correlatiecoëfficiënten de 0,50 level overschrijden dan is dit een aanwijzing voor
multicollineariteitsproblemen bij het uitvoeren van een regressieanalyse. Zoals te zien in Bijlage 10
(Correlatiematrix) zijn de cultuurdimensies: ‘IND’ en ‘MACH’, ‘TVT’ en ‘MACH’, ‘TVT’ en ‘IND’ en
‘TVT’ en ‘LVK’ sterk met elkaar gecorreleerd (blauw dikgedrukt). Deze variabelen zijn dus niet
tegelijk toetsbaar in één regressiemodel. Hetzelfde geldt voor de controlevariabelen ‘AUDITERV’ en
‘LID’, welke sterk met elkaar correleren. Ook deze variabelen zijn niet allebei in één regressiemodel
toetsbaar. Om deze reden is voor de analyse alleen de variabele ‘LID’ opgenomen als
controlevariabele bij alle regressieanalyses.
3.5 Resultaten
Op basis van de identificatiestrategie volgen nu de resultaten uit de eerste regressiemethode, de
parralel lines-assumptietest en de tweede regressiemethode.
3.5.1 Resultaten regressiemethode 1
De resultaten zijn gepresenteerd in bijlage 11 (Resultaten regressiemethode 1). Omdat een aantal
cultuurdimensies van Hofstede sterk met elkaar correleren en dit leidt tot
multicollineariteitsproblemen (zie de blauwgedrukte waarden in Bijlage 10 (Correlatiematrix)), zijn
drie regressieanalyses uitgevoerd. Hierbij is gekozen voor een wisselende samenstelling van
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cultuurdimensies die niet met elkaar conflicteren. Voor een beschrijving hoe de analyse is uitgevoerd
zie bijlage 2 (Beschrijving uitvoeren analyses) en bijlage 7 (Syntaxbestand SPSS).
Bij de resultaten zijn zowel de coëfficiënt (β) als de Wald statistiek en de P-waarde
weergegeven, waarbij de significante waarden dikgedrukt zijn. De ‘goodness of fit’ test geeft weer in
hoeverre het veronderstelde regressiemodel in overeenstemming is met de verzamelde data. Wanneer
de resultaten uit deze test niet significant zijn, past het model bij de verzamelde datagegevens (dit is
het geval bij alle regressies). De F-statistiekwaarden zijn bij alle regressiemodellen sterk significant.
Dit betekent er een gezamenlijk verband is tussen de afhankelijke variabele en de onafhankelijke
variabelen. Het percentage verklaarde variantie is beschreven door de Nagelkerke 𝑅 (circa 21
procent) en Cox & Snell 𝑅 (circa 19 procent).
In model 1 zie bijlage 11 (Resultaten regressiemethode 1) is te zien dat de variabele ‘MACH’ een
negatief significant effect heeft (Wald 18117; p=0,000) in relatie tot de naleving van de IIAgedragscode. Dit resultaat wijst erop dat in regio’s met een grote machtafstand de kans kleiner is dat
audit professionals de IIA-gedragscode naleven. Dit geldt ook voor de variabelen ‘MAS’ en ‘LVK’ die
beide een negatief significant effect hebben in relatie tot de naleving van de IIA-gedragscode. In
model 1 is te zien dat variabele ‘ONZ’ (Wald 28,663; p=0,000) een positief significant coëfficiënt
heeft in relatie tot naleving van de IIA-gedragscode. Dit resultaat wijst erop dat in regio’s met een
hoge onzekerheidsmijding de kans groter is dat auditors de IIA-gedragscode naleven. De resultaten
met betrekking tot ‘ONZ’, ‘MAS’ en ‘LVK’ zijn ook bevestigd in modellen 2 en 3.
In model 2 is te zien dat zien dat variabele ‘IND’ (Wald 21,58; p=0,000) een positief significante
coëfficiënt heeft in relatie tot naleving van de IIA-gedragscode. Dit resultaat wijst erop dat
auditafdelingen in regio’s die meer individualistischer zijn georiënteerd de kans groter is op naleving
van de IIA-gedragscode. In model 3 is er een positief verband gevonden tussen variabele ‘TVT’ en de
naleving van de IIA-gedragscode.
Controlevariabelen
De controlevariabelen waarvan vanuit de theorie wordt verwacht dat deze positief effect hebben op
naleving van de IIA-gedragscode, blijken een tegengesteld of geen effect te hebben. Zo heeft de duur
van het lidmaatschap bij het IIA een negatief effect ten opzichte van de referentiegroep (21 jaar lid of
langer ingeschreven). Ook het aantal trainingsuren heeft een negatief effect op de beoordeling van de
eigen professionaliteit in relatie tot de naleving van de IIA-gedragscode. Klaarblijkelijk zijn auditors
die minder lang zijn ingeschreven en minder trainingsuren volgen, minder snel geneigd om aan te
geven dat ze hun professionaliteit inschatten op ‘Expert’.
‘POSIT’ heeft echter weer een significant positief effect van auditors in leidinggevende posities ten
opzichte van auditors werkzaam als auditstaf. Dit resultaat geeft weer dat auditors in leidinggevende
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posities (CAE’s, auditmanagers) eerder geneigd zijn te oordelen dat ze de IIA-gedragscode naleven
dan auditors die werkzaam zijn als audit staf.
‘BONUS’ heeft een significant positief effect op het oordeel van de auditor in relatie tot zijn oordeel
van zijn professionaliteit met het toepassen van de IIA-gedragscode. Auditors die een algemene
bedrijfsbonus ontvangen zijn dus positiever in hun oordeel dat ze de IIA-gedragscode naleven ten
opzichte van auditors die geen bedrijfsbonus ontvangen.
3.5.2 Resultaten Brant parralel lines-assumptietest
De uitkomsten bij de Parralel lines assumptietest zijn significant. Dit betekent dat de aanname dat er
een gelijk gevonden significant verband is tussen de cultuurvariabele en iedere antwoordcategorie
(‘amateur’, ‘getraind’, ‘competent’, ‘gevorderd’ en ‘expert’) van de afhankelijke variabele geen stand
houdt. Met de Brant parralel lines-assumptietest is geanalyseerd bij welke variabelen deze overtreding
dan precies zit, zie bijlage 12 (Resultaten Brant parralel lines-assumptietest). Zie voor een beschrijving
hoe de Brant parralel lines-assumptietest is uitgevoerd bijlage 2 (Beschrijving uitvoeren analyses) en
bijlage 8 (Syntaxbestand R).
Bij de cultuurvariabelen ‘TVT’, ‘LVK’, ‘MAS’ en ‘ONZ’ is er een overtreding van de Brant parralel
lines-assumptietest en zijn de resultaten niet zo eenduidig te interpreteren. Bij de cultuurvariabelen
‘MACH’ en ‘IND’ is er geen overtreding van de Brant parralel lines-assumptie test en zijn de
significante resultaten wel als gelijk te interpreteren.
3.5.3 Resultaten regressiemethode 2
Bij de cultuurvariabelen waarbij er een overtreding is van de Brant parralel lines-assumptie test is met
identificatiestrategie 2 het verband tussen de cultuurvariabele en maximaal 2 antwoordcategorieën
tegelijk getest, om zo inzicht te krijgen in hoe de assumptie van de parallel lines-assumptietest is
overtreden of dat er eenzelfde verband is per categorie (Williams, 2006). Zo zijn de coëfficiënten in
‘Model 1’ in tabel 8 opnieuw per categorie getest aan de hand van de regressiemodellen model 1A,
model 1B, model 1C, en model 1D.
De resultaten van de verbanden van deze regressies zijn weergeven in bijlage 13 (Resultaten
regressiemethode 2). In model 1A, 1B, 1C, 1D is te zien dat de variabelen ‘MAS’ en ‘LVK’ alleen een
negatief significante effect heeft bij model 1D in relatie tot naleving van de IIA-gedragscode. De
variabele ‘ONZ’ heeft geen effect of zelfs een tegenovergesteld negatief effect bij model 1B.
In model 2 is te zien dat ‘LVK’ en ‘MAS’ een negatief significant verband hebben en de
variabele ‘ONZ’ een positief verband heeft. De coëfficiënten in ‘Model 2’ zijn in tabel 9 opnieuw per
categorie getest aan de hand van de regressiemodellen model 2A, model 2B, model 2C en model 2D.
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De resultaten van deze regressies zijn weergeven in bijlage 13 (Resultaten regressiemethode 2). In
model 2A is te zien dat geen van de variabelen een significant effect hebben. In modellen 2C en 2D is
er een identiek significant verband bij de variabele ‘MAS’. Voor model 2D is er een identiek verband
voor ‘LVK’. Bij de variabele ‘ONZ’ is er geen significant verband bij model 2D en een
tegenovergesteld effect bij model 1B. Dit betekent dat het verband tussen ‘ONZ’ en de naleving van de
IIA gedragscode door de auditprofessional zowel negatief als positief kan uitvallen.
In model 3 is te zien dat ‘ONZ’ en ‘TVT’ een positief significant verband hebben en de variabele
‘MAS’ een negatief verband heeft. De coëfficiënten in ‘Model 3’ zijn in bijlage 13 (Resultaten
regressiemethode 2) opnieuw per categorie getest aan de hand van de regressiemodellen model 3A,
model 3B, model 3C en model 3D. De resultaten van deze regressies zijn weergeven in bijlage 13
(Resultaten regressiemethode 2). In model 3A, 3B en 3C is te zien dat geen van de variabelen een
significant effect hebben en dat alleen bij de variabele ‘MAS’ een vergelijkbaar verband is gevonden
bij model 3C en 3D. Bij de variabele ‘ONZ’ is er een tegenovergesteld significant verband bij model
3B.
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3.6 Samenvatting resultaten
In dit hoofdstuk zijn twee identificatie strategieën uitgevoerd om het verband tussen nationale cultuur
en het verwachte effect op de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional te toetsen.
De resultaten van de ordinale lineaire regressies (OLR) en meerdere binaire logistische regressies leidt
tot het verwerpen of bevestigen van de volgende hypotheses (zie ook tabel 4, blz. 34):
Tabel 4 Samenvatting uitkomst hypotheses cultuurdimensie en verwachte effect op IIA-gedragscode door
de auditprofessional
Hypothese:

Hypothese:

bevestigd (ja/nee)

bevestigd

(OLR)

(ja/nee) (LR)

Hypothese 1
H1: Er is een negatief verband tussen de cultuurdimensie ‘Kleine versus

Ja

grote machtafstand’ en de naleving van de IIA-gedragscode door de
auditprofessional (bij een toename in de mate van machtafstand).
Hypothese 2
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie

Ja

‘Individualistisch versus collectivistisch’ en de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional.
Hypothese 3
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie

Ja*

Ja

Ja*

Nee

Ja*

Ja

Ja*

Nee

‘Masculien versus feminien’ en de naleving van de IIA-gedragscode door
de auditprofessional.
Hypothese 4
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘lage
onzekerheidsmijding versus hoge onzekerheidsmijding’ en de naleving van
de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Hypothese 5
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie
‘Lange versus korte termijn’ en de naleving van de IIA-gedragscode door
de auditprofessional
Hypothese 6
H1: Er is een negatief of positief verband tussen de cultuurdimensie ‘
Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’ en de naleving van de IIAgedragscode door de auditprofessional.
Toelichting: OLR: ordinale logistische regressie, LR: logistische regressie
* overtreding van de Brant parralel-linesassumptietest.
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Hypothese 1: De resultaten geven aan dat er een negatief verband is tussen cultuurdimensie ‘Kleine
machtafstand versus grote machtafstand’ en de zelfbeoordeling van de auditprofessional in hoeverre
hij/zij aan de IIA-gedragscode kan voldoen. Een toename in de machtafstand van 10 punten op de
schaal (0-100) zorgt voor een negatief effect van 8 procent (-0,08*10) op de waarschijnlijkheid dat een
auditprofessional inschat dat hij/zij aan de IIA-gedragscode kan voldoen.
Hypothese 2: De resultaten geven aan dat er een positief verband is tussen cultuurdimensie
‘Individualistisch versus collectivistisch’ en de zelfbeoordeling van de auditprofessional in hoeverre
hij/zij aan de IIA-gedragscode kan voldoen. Een toename in de mate van individualisme van 10 punten
op de schaal (0-100) zorgt voor een positief effect van 8 procent (0,08*10) op de waarschijnlijkheid
dat een auditprofessional inschat dat hij/zij aan de IIA-gedragscode kan voldoen.
Hypothese 3: De resultaten geven aan dat er een negatief verband is tussen cultuurdimensie
‘Masculien versus feminien’ en de zelfbeoordeling van de auditprofessional in hoeverre hij/zij aan de
IIA-gedragscode kan voldoen. Een toename in de masculiniteit van 10 punten op de schaal (0-100)
zorgt voor een negatief effect van 7 a 9 procent (-0,08*10) op de waarschijnlijkheid dat een
auditprofessional inschat dat hij/zij aan de IIA-gedragscode kan voldoen.
Hypothese 4: De resultaten uit de beide testen geven bij ‘Lage onzekerheidsmijding versus hoge
onzekerheidsmijding’ verschillende effecten weer (zowel positief als negatief of geen effect).
Vanwege de verschillende uitkomsten is de H0 hypothese niet verworpen.
Hypothese 5: De resultaten geven aan dat er een negatief verband is tussen cultuurdimensie ‘Lange
versus korte termijn’ en de zelfbeoordeling van de auditprofessional in hoeverre hij/zij aan de IIAgedragscode kan voldoen. Een toename in een lange termijnoriëntatie’ van 10 punten op de schaal (0100) zorgt voor een negatief effect van 13 procent (-0,013*10) op de waarschijnlijkheid dat een
auditprofessional inschat dat hij/zij aan de IIA-gedragscode kan voldoen.
Hypothese 6: De resultaten uit de beide testen geven bij ‘Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’
verschillende effecten weer (zowel positief als negatief of geen effect). Vanwege de verschillende
uitkomsten is de H0 hypothese niet verworpen.
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4 Analyse en discussie
4.1 Inleiding
De doelstelling van dit hoofdstuk is om op basis van de resultaten uit het praktijkonderzoek te bepalen
welke theoretische implicaties hier uit volgen. Daarna worden aanbevelingen gedaan voor
auditprofessionals en de IIA-beroepsorganisatie.
4.2 Theoretische implicaties
Het gevonden negatief verband tussen de cultuurdimensie ‘Kleine machtafstand versus grote
machtafstand’ en de mate van naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional, komt
overeen met de literatuur die negatieve effecten toewijden aan een grote machtafstand (Arnold e.a.,
2007). Zo kan de loyaliteit aan een auditmanager ten koste gaan van de objectiviteit van een auditor.
Een auditor zal in een omgeving met een grote machtafstand sneller in aanraking komen met corruptie
en een auditor kan uit angst of ontzag voor een management ervoor kiezen bevindingen niet juist op te
schrijven. Een grote machtafstand is negatief verbonden met de autonomie in het maken van eigen
beslissingen en het verkleint het probleemeigenaarschap en de motivatie van een auditor om nieuwe
taken te leren.
Het gevonden positieve verband tussen de cultuurdimensie ‘Individualistisch versus
collectivistisch’ en de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional sluit aan bij
literatuur die positieve effecten toeschrijven aan individualisme (Abdolmohammadi & Sarens, 2011).
Doordat auditors carrière willen maken en persoonlijke doelen willen halen zal een auditor meer
kennis, vaardigheden en ervaring opdoen. Dit heeft een positief effect op de naleving van de IIAgedragscode. Het sluit ook aan bij literatuur die beschrijft dat een collectivistische cultuur de naleving
van de IIA-gedragscode negatief kan beïnvloeden. Zo zullen auditors met het omgaan van conflicten
met een management mogelijk eerder een bereidwillige en vermijdende stijl hanteren, wat ten koste
kan gaan van de objectiviteit (Brody e.a., 1999).
Het positief resultaat weerlegt de theorieën die beschrijven dat individualisme kan leiden tot
destructief individualistisch gedrag (bijvoorbeeld acties van de auditor met een mogelijke promotie tot
gevolg, maar niet in het belang van de auditafdeling) wat de naleving van de IIA-gedragscode door de
auditprofessional negatief kan beïnvloeden. Klaarblijkelijk zijn deze effecten niet van doorslaggevend
belang, of zijn deze negatieve effecten verminderd door compenserende beheersmaatregelen
(bijvoorbeeld door mogelijk schadelijk gedrag op te vangen door meerdere auditors in teamverband
aan één audit te laten werken).
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Het negatief verband tussen ‘Masculien versus Feminien’ en de naleving van de IIAgedragscode sluit aan bij Abdolmohammadi & Sarens (2011) die positieve effecten toewijden aan een
feminiene cultuur. In deze cultuur opereert de auditor in een omgeving waar de communicatie minder
direct en meer subtiel is, en kan de auditor hier meer focussen op vertrouwen en het bouwen van
relaties. Het negatieve verband bevestigt de literatuur die negatieve effecten toewijden aan
masculiniteit. Een masculiene cultuur kan leiden tot niet integer of egocentrisch gedrag van
individuen, het nemen van onethische beslissingen, of er toe leiden dat een situatie minder snel als
onethisch wordt beoordeeld (Eulerich & Westhausen, 2018; Arnold e.a.,2007).
Het negatieve verband weerlegt de positieve effecten die aan masculiniteit zijn verbonden.
Positieve effecten zijn: het nemen van initiatief, de focus om te presteren, het in staat zijn om een
management met auditbevindingen te kunnen overtuigen (Abdolmohammadi & Sarens, 2011).
Misschien zijn deze vaardigheden uiteindelijk niet van doorslaggevend belang in de naleving van de
IIA-gedragscode of zijn deze vaardigheden ook aan te leren door een auditprofessional in een
feminiene cultuur.
Waar masculiniteit een positief effect heeft op het naleven van de IIA-standaarden door een
auditafdeling (Abdolmohammadi & Sarens; 2011), is er juist een negatief effect in dit onderzoek in
relatie tot de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional. Een mogelijke verklaring
voor dit verschil is dat auditafdelingen als groep gemiddeld sneller voldoen aan de IIA-standaarden
(omdat er meer focus is om resultaten te halen), maar dat een hoge masculiniteit niet automatisch leidt
tot een betere naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Met betrekking tot de variabele ‘Lage onzekerheidsmijding versus hoge onzekerheidsmijding’ is het
resultaat minder goed te duiden. Zo is in dit onderzoek bij ‘Lage onzekerheidsmijding versus hoge
onzekerheidsmijding’ eerst een negatief verband en vervolgens een zowel positief als negatief verband
gemeten. Een negatief verband komt overeen met de literatuur die beschrijft dat auditors minder snel
geneigd zijn om het management kritisch te bevragen, zeker als gedrag niet door een bepaalde norm is
voorgeschreven (Eulerich & Westhausen (2018). Verder zijn auditprofessionals hier minder snel
geneigd om van baan te wisselen, dit kan leiden tot het opdoen van minder verschillende ervaringen,
en leiden tot het minder snel betwisten van de status quo of het toepassen van nieuwe audittechnieken.
Waar een hoge onzekerheidsmijding aldus Eulerich & Ratzinger-Sakel (2017) een positief
effect heeft op het formeel vastleggen van de objectiviteit en onafhankelijkheid van een auditafdeling,
en volgens Abdolmohammadi & Sarens, (2011) een negatief effect heeft op de naleving van alle IIAstandaarden door een auditafdeling, is het effect op de naleving van de IIA-gedragscode door de
auditprofessional vooralsnog onbepaald.
Het gevonden negatieve verband tussen de cultuurdimensie ‘Lange versus korte termijn’ en de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional, komt overeen met auteurs die negatieve
effecten beschrijven van een lange termijnfocus (Eulerich & Ratzinger-Sakel, 2017). Een overmatige
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lange termijnfocus kan het vermogen van de auditor om korte termijnrisico’s af te dekken en het
vermogen om ad-hoc verbeteringen te auditen, verzwakken aldus Eulerich & Westhausen (2018). De
mogelijke negatieve effecten van het stellen van korte termijndoelen en bonussen die de theorie
beschrijft, spelen geen rol in de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Bij de cultuurdimensie ‘Toegeeflijk versus terughoudendheid’ houden de positieve effecten in
de eerste analyse uiteindelijk geen stand bij de tweede analyse. Dit betekent dat een toegeeflijke
samenleving geen effect heeft op de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
Overzicht tussen regio’s
4 landen die hoog scoren op individualisme, laag scoren op een lange termijnfocus en laag scoren op
masculiniteit en machtafstand zijn afgezet tegen 4 landen die laag scoren op individualisme, hoog
scoren op een lange termijnfocus, hoog scoren op masculiniteit en hoog scoren op een zekere
acceptatie van machtafstand (zie figuur 4, en tabel 5 bladzijde 38/39). Belangrijk om te vermelden bij
dit overzicht is dat de gepercipieerde naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional niet
alleen afhankelijk is van nationale cultuur maar ook van andere factoren. Het kan dus in de praktijk
voorkomen dat een land die de cultuurvariabelen bezit die een positief effect hebben op de
gepercipieerde naleving van de IIA-gedragscode alsnog slechter scoort op de gepercipieerde naleving
van de IIA-gedragscode. De onderstaande grafieken lijken de gevonden verbanden te bevestigen dat in
meer individualistische, feminiene culturen met een lage machtsongelijkheid en in culturen waarbij er
een focus is op de korte termijn meer auditors de eigen professionaliteit met betrekking tot het naleven
van de IIA-gedragscode als ‘gevorderd (4)’ of ‘expert (5)’ beoordelen.

Figuur 4 Verdeling zelfbeoordeling van auditprofessional eigen naleving IIA-gedragscode.
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Tabel 5 Cultuurdimensies Hofstede per land
Landen

IND

LVK

MACH

MAS

A

20

87

80

66

B

35

45

60

57

C

48

50

77

56

D

46

87

54

95

Totaal (gemiddeld)

37

71

70

69

E

71

52

31

5

F

74

34

18

16

G

69

34

31

8

H

63

38

33

26

Totaal (gemiddeld)

70

41

28

12

Controlevariabelen
Een aantal controlevariabelen hebben een negatief effect op de naleving van de IIA-gedragscode door
de auditprofessional. Dit is een tegengesteld effect dan wat Abdolmohammadi & Sarens (2011) eerder
hebben gemeten bij het testen van cultuur in relatie tot de naleving van de IIA-standaarden. Mogelijk
maken auditors die minder lang lid zijn van het IIA en die minder trainingsuren volgen, een minder
positieve inschatting van hun professionaliteit met betrekking tot het naleven van de IIA-gedragscode.
Een mogelijke reden hiervoor is dat auditors met minder trainingsuren ook minder training krijgen in
het toepassen van de IIA-gedragscode. Hierdoor zijn ze kritischer of voorzichtiger met betrekking tot
het inschatten van hun eigen professionaliteit. Een andere verklaring voor het verschil in
zelfbeoordeling tussen auditors met 1-10 jaar lidmaatschap en auditor met 31-55 jaar lidmaatschap, is
dat jongere leden kritischer zijn op hun eigen presteren doordat zij meer recente training hebben
ontvangen over de IIA-gedragscode. Een andere mogelijke verklaring is dat auditors die langer lid zijn
meer ervaring hebben opgedaan in het internal audit werkveld, en zodoende zichzelf ook de
kwalificatie expert durven te geven.
Er is een positief verband gevonden met ‘POSIT’ waarbij CAE (Chief audit executives) en
auditors in andere leidinggevende posities eerder geneigd zijn om aan te geven dat ze de IIAgedragscode naleven versus auditprofessionals die werkzaam zijn als auditstaf. Reden hiervoor kan
zijn dat auditprofessionals in leidinggevende functies bovengemiddeld excelleren ten opzichte van
medeauditors en zo zichzelf ook eerder de kwalificatie expert durven te geven in het naleven van de
IIA-gedragscode. Een andere verklaring kan zijn dat het deels kan komen door managers
over-optimisme (vanuit de theorie beredeneerd). Bij dit verschijnsel zijn managers geneigd om de
invloed van externe factoren te onderschatten en de invloed van hun eigen acties en hun controle op de
uitkomst te overschatten.
Er is een positief verband tussen ‘BONUS’ en het oordeel van de auditor ten aanzien van zijn
eigen professionaliteit met betrekking tot het naleven van de IIA-gedragscode. Een verklaring hiervoor
kan zijn dat auditors door geld meer extrinsiek zijn gemotiveerd om hun vak goed uit te oefenen, en zo
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ook aan de IIA-standaarden en de IIA-gedragscode willen voldoen, en zich sneller als expert
benoemen.
4.3 Aanbevelingen voor auditprofessionals en IIA-beroepsorganisatie
Op basis van de literatuur en inzichten uit de praktijk volgen nu vier praktische aanbevelingen hoe als
auditprofessional en als beroepsorganisatie om te gaan met de invloed van nationale cultuur op de
naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional.
4.3.1 Respect en begrip
Vanuit de wetenschappelijke literatuur en de resultaten uit het praktijkonderzoek, blijkt dat de kans op
de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional groter is in meer individualistische
culturen, in meer feminiene culturen, in culturen met een focus op de korte termijn en in culturen
waarin de machtafstand beperkt is. Voor de auditprofessional biedt dit resultaat inzicht in hoe
nationale cultuur de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional positief of negatief
kan beïnvloeden. Hofstede (2011) geeft aan dat de uiteindelijke waarden en overtuigingen van
nationale cultuur heel diep geworteld zijn in de menselijk geest. Auditprofessionals dienen dus te
respecteren dat deze waarden zelf niet zijn te veranderen en dat uiteindelijk alleen aangeleerd gedrag
beïnvloedbaar is. Het is dus belangrijk als auditor om allereerst de verschillen in waarden en
overtuigingen van de nationale cultuur proberen te begrijpen en zo te bepalen wat voor invloed dit kan
hebben op de naleving van de IIA-gedragscode.
Aanbeveling: de auditprofessional dient de nationale cultuur waarin hij of zij werkzaam is te begrijpen
en te respecteren.
Voorbeeld: een manager werkzaam bij een auditafdeling gevestigd in Italië heeft geen invloed op de
nationale culturele normen en waarden van een groep auditors. Wel heeft de manager invloed op
andere culturele niveaus die van invloed hebben op aangeleerd gedrag; zoals het samenstellen van een
divers team met meerdere nationaliteiten, aandacht spenderen aan een teamcultuur en het opzetten van
een organisatiecultuur.
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4.3.2 Voorbereiding
De resultaten uit het literatuuronderzoek beschrijven dat auditprofessionals in sommige regio’s minder
snel voldoen aan de gedragscode (Rittenberg & Harrington, 2015). Het praktijkonderzoek biedt extra
inzicht en laat zien dat auditprofessionals aangeven in sommige nationale culturen minder snel
voldoen aan de IIA-gedragscode. Auditprofessionals dienen dus rekening te houden met dat de
naleving van de IIA-gedragscode in sommige nationale culturen een uitdaging zal zijn. Wanneer je als
auditprofessional gaat werken in een andere nationale cultuur, dan is het goed om na te denken en
jezelf voor te bereiden hoe je aan de IIA-gedragscode kan blijven voldoen.
Aanbeveling: de auditprofessional wordt geadviseerd te reflecteren en zich voor te bereiden hoe in de
nationale cultuur aan de IIA-gedragscode kan worden voldaan.
Voorbeeld: bij een land met een grote ‘machtafstand’ kan het tegenspreken van een manager op een
inhoudelijk onderwerp niet gepast zijn. Wanneer je dit als auditmanager dit wil doorbreken zou dit
onderwerp actief bespreekbaar gemaakt kunnen worden om auditors te motiveren om inhoudelijk
feedback te geven op een inhoudelijk onderwerp.
4.3.3 Complexiteit van cultuur
De resultaten uit het praktijkonderzoek bieden inzicht in de complexiteit van cultuur in relatie tot de
naleving van de IIA-gedragscode. Vanuit het vaktechnisch onderzoek van het IIA beschrijft Rittenberg
een Internal Audit Framework waarbij alleen organisatiecultuur als factor van invloed is op de IIAgedragscode (Rittenberg & Harrington, 2015).
Vanuit wetenschappelijk onderzoek beschrijven auteurs Leung e.a.(2005) echter een zekere
complexiteit van cultuur die bestaat uit een: globale cultuur, nationale cultuur, organisatiecultuur,
groepscultuur tot aan de individuele cultuur. De uitkomsten van het praktijkonderzoek in deze scriptie
is een bevestiging van deze literatuur en een correctie op het model dat niet alleen organisatiecultuur
een factor van invloed is maar ook nationale cultuur. Het is een aanvulling op het ‘Internal Audit
Framework omdat het de complexiteit van cultuur verder uitwerkt (Rittenberg & Harrington, 2015).
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Figuur 5 Internal audit Framework (Rittenberg & Harrington, 2015)
Aanbeveling
Het IIA dient zich bewust te zijn van de complexiteit van de cultuur en het effect op de naleving van
de IIA-gedragscode.
Voorbeeld:
- Het ethisch gedrag van een internal-auditafdeling wordt niet alleen beïnvloedt door de
organisatiecultuur maar wordt ook beïnvloed door de nationale cultuur, de teamcultuur en door zelfs
de individuele cultuur van een auditor (bij een gevarieerde teamsamenstelling).
4.3.4 Maatwerk
De resultaten uit het praktijkonderzoek geven aan dat auditprofessionals in sommige nationale
culturen minder snel geneigd zijn aan te geven dat zij de IIA-gedragscode naleven. De verschillen in
deze naleving komen overeen met de literatuur. Deze beschrijft dat verschillen bestaan qua
inhoudelijke opzet tussen gedragscodes bij organisaties en de invloed die nationale cultuur hierbij
heeft (Kaptein, 2004). Zo zal een organisatie met een grote machtafstand een gedragscode strenger
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toepassen en zullen sancties volgen indien deze niet wordt nageleefd (Arnold e.a., 2007). Dit betekent
dat voor sommige nationale culturen een aanvullende lokale uitwerking van de IIA-gedragscode
noodzakelijk is om de naleving van de IIA-gedragscode af te dwingen.
Aanbeveling
In sommige nationale culturen zal een nadere aanvullende uitwerking van de IIA-gedragscode
noodzakelijk zijn om de naleving van de IIA-gedragscode te realiseren.
Voorbeelden:
- In landen met een ‘grote machtafstand’ kan de lokale IIA-Vereniging overwegen om te
communiceren vanuit een meer hiërarchische autoritaire positie. Of kan de vereniging strenger straffen
bij een overtreding van de IIA-gedragscode.
- In landen met meer ‘collectivisme’ kan de lokale IIA-Vereniging overwegen aandacht te besteden
aan persoonlijke ontwikkeling of met nadere voorbeelden komen welk ongewenst gedrag de
objectiviteit van een auditprofessional kan schaden.
4.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de theoretische implicaties besproken van het praktijkonderzoek. De resultaten
van het praktijkonderzoek komen overeen met de literatuur die beschrijft dat de cultuurdimensies van
Hofstede de naleving van de IIA-gedragscode beïnvloeden. Op basis van de literatuur en de resultaten
uit het praktijkonderzoek zijn vier aanbevelingen geformuleerd voor de auditprofessional en de IIAberoepsorganisatie. Deze aanbevelingen hebben als doel om hen handvatten te bieden hoe zij om
kunnen gaan met de invloed van de nationale cultuur op de (eigen) naleving van de IIA-gedragscode.
De vier aanbevelingen zijn:
1. Aanbeveling voor de auditprofessional: de auditprofessional dient de nationale cultuur waarin hij
of zij werkzaam is te begrijpen en te respecteren.
2. Aanbeveling voor de auditprofessional: de auditprofessional wordt geadviseerd te reflecteren en
zich voor te bereiden hoe in de nationale cultuur aan de IIA-gedragscode kan worden voldaan.
3. Aanbeveling voor de IIA-beroepsorganisatie: het IIA dient zich bewust te zijn van de complexiteit
van de cultuur en het effect op de naleving van de IIA-gedragscode.
4. Aanbeveling voor de IIA-beroepsorganisatie: in sommige nationale culturen zal een nadere
aanvullende uitwerking van de IIA-gedragscode noodzakelijk zijn om de naleving van de IIAgedragscode te realiseren.
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5 Conclusie
In dit hoofdstuk wordt het antwoord op de centrale onderzoeksvraag beschreven, evenals de
beperkingen van het onderzoek. Verder zijn mogelijke opties voor vervolgonderzoek uiteengezet.
5.1 Antwoord op de onderzoekvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
In hoeverre beïnvloedt nationale cultuur de naleving van de IIA-gedragscode door de
auditprofessional?
Vanuit de wetenschappelijke theorie zijn er zes hypotheses te formuleren over het verwachte effect
van nationale cultuur op de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional. Bij
cultuurdimensie ‘kleine machtafstand versus grote machtafstand’ is uitsluitend een negatieve invloed
te beredeneren op de naleving van de gedragscode. Voor de overige cultuurdimensies Lange versus
korte termijn’, ‘Toegeeflijkheid versus terughoudendheid’, ‘Lage onzekerheidsmijding versus hoge
onzekerheidsmijding’, ‘Masculien versus feminien’, ‘Individualistisch versus collectivistisch’ zijn
zowel positieve als negatieve invloeden te beredeneren.
In het praktijkonderzoek is bewijs gevonden dat de nationale cultuur invloed heeft op de
gepercipieerde naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional. De cultuurdimensies
‘Lange versus korte termijn’, ‘Kleine machtafstand versus grote machtafstand’ en ‘Masculien versus
feminien’ hebben een negatieve invloed op de perceptie van de auditprofessional over diens naleving
van de IIA-gedragscode. De cultuurdimensie ‘Individualistisch versus collectivistisch’ heeft een
positieve invloed op de perceptie van de auditprofessional en diens naleving van de IIA-gedragscode.
Ofwel: de kans op naleving van de IIA-gedragscode is groter in meer individualistische en meer
feminiene culturen, in culturen waarbij er een focus is op de korte termijn en in culturen waarin de
machtafstand beperkt is.
Om te bepalen hoe met de invloed van de nationale cultuur op de (eigen) naleving van de IIAgedragscode kan worden omgegaan, zijn in dit onderzoek vier aanbevelingen geformuleerd voor
auditprofessionals en de IIA-beroepsorganisatie.
De aanbevelingen voor de auditprofessional luiden:
1. De auditprofessional wordt aangeraden de nationale cultuur te begrijpen en te respecteren.
2. De auditprofessional wordt geadviseerd te reflecteren en zich voor te bereiden hoe in de nationale
cultuur aan de IIA-gedragscode kan worden voldaan.
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De aanbevelingen voor de IIA-beroepsorganisatie luiden:
3. Het IIA dient zich bewust te zijn van de complexiteit van een cultuur en het effect hiervan op de
naleving van de IIA-gedragscode.
4. In sommige nationale culturen is een nadere aanvullende uitwerking van de IIA-gedragscode
noodzakelijk om de naleving van de IIA-gedragscode te realiseren.
Het slotantwoord op de hoofdvraag is dat op basis van de wetenschappelijke theorie, die vervolgens is
gevalideerd door het praktijkonderzoek, blijkt dat nationale cultuur een relevante factor is in relatie tot
de naleving van de IIA-gedragscode door de auditprofessional. Hierbij hebben ‘Lange versus korte
termijn’, ‘Kleine machtafstand versus grote machtafstand’ en ‘Masculien versus feminien’ een
negatief invloed en heeft de cultuurdimensie ‘Individualistisch versus collectivistisch’ een positieve
invloed.
5.2 Beperkingen
Bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek zijn een aantal beperkingen ontstaan. Zo is
gebruikgemaakt van vragenlijsten als onderzoeksmethode, waarbij auditors moesten inloggen en
reageren op een digitale vragenlijst om zichzelf te beoordelen. Het IIA heeft de organisaties niet
bezocht om de gerapporteerde resultaten te valideren. Het oordeel van de auditor betreft diens
professionaliteit in relatie tot de naleving van de IIA-gedragscode is daarom een zelfperceptie en geeft
niet per definitie de werkelijke situatie weer.
De tweede beperking is de vraag of iedere auditprofessional op de hoogte is van de IIAgedragscode en in staat is om de eigen professionaliteit in relatie tot de naleving van de gedragscode te
beoordelen. Dit kan de uitkomsten van de enquêteresultaten gedeeltelijk vertroebelen. De kans dat dit
probleem speelt is echter klein, omdat een lidmaatschap bij het IIA niet vrijblijvend is en kennis over
de IIA-gedragscode nodig is om het IIA-certificaat te behalen. Om toch tegemoet te komen aan
mogelijk vertroebelde resultaten en te voorkomen dat een deel van de enquêtes willekeurig is
ingevuld, zijn auditprofessionals met een werkervaring van minder dan 0 jaar uitgesloten van de
analyse. Ook zijn de inschattingen van alle auditprofessionals in meerdere functies meegenomen om
rekening te houden met mogelijke vooroordeeleffecten dat auditors in leidinggevende posities hun
eigen resultaten te positief inschatten ten opzichte van andere auditprofessionals, zoals vertekend
optimisme bij het management.
Een derde beperking is dat de auditors de enquêtes mogelijk niet rationeel invulden en de
resultaten beïnvloed worden door eenzelfde culturele achtergrond. Als hier sprake van is, dan zou dit
bijvoorbeeld kunnen betekenen dat auditors vanuit meer masculiene culturen (competitie, prestatie
gericht) eerder geneigd zijn aan te geven dat ze Expert zijn bij de naleving van de IIA-gedragscode.
Dit blijkt echter niet uit de resultaten van het onderzoek; er is juist een tegenovergesteld effect
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zichtbaar.
De vierde beperking van dit onderzoek is dat bij de constructie van de database circa 80,0
procent van de enquêtes is gebruikt en circa 20,0 procent van de enquêtes is weggevallen. Dit kan
ertoe leiden dat de selectie geen representatieve afspiegeling is van de populatie die centraal staat in
dit onderzoek en dat de resultaten vertekend zijn. In de overgebleven enquêtes bevinden zich echter
nog voldoende waarnemingen uit cultureel verschillende regio’s (met verschillende cultuurdimensies),
waardoor de verwachting is dat de uitkomsten hierdoor niet zullen veranderen.
De laatste beperking van het onderzoek is de aanname dat de lokale vereniging van het IIA waar de
auditor is ingeschreven niet per definitie de nationale cultuur representeert van de auditafdeling waar
de auditor werkzaam is. Het kan voorkomen dat een auditor ingeschreven staat bij een lokale
vereniging, maar werkzaam is in een auditafdeling met een andere nationale cultuur. De auditafdeling
kan bijvoorbeeld formeel gevestigd zijn in Engeland terwijl de auditor is ingeschreven bij IIANederland. Dit kan de resultaten gedeeltelijk vertroebelen.
5.3 Mogelijk vervolgonderzoek
Aan dit onderzoek kan vervolg worden gegeven op verschillende manieren, waarvan een aantal
onderzoeksmogelijkheden tegemoetkomen aan de beperkingen van dit onderzoek:
1. Het uitvoeren van een soortgelijk onderzoek – enquêtes uitzetten bij auditors die werkzaam zijn
bij dezelfde auditafdeling – met als uitbreiding op de originele vragen om niet alleen de eigen
professionaliteit te beoordelen, maar ook die van collega’s. Hierdoor ontstaat een betrouwbaarder
beeld van de zelfperceptie van de auditor en de perceptie van diens collega’s op de auditors
professionaliteit met betrekking tot de naleving van de IIA-gedragscode.
2. Het uitvoeren van een soortgelijk onderzoek met de vraag of de lokale vereniging waar de auditor
is ingeschreven tevens de standplaats is van de auditafdeling waar de auditor werkzaam is. Op
deze manier kunnen verschillen bepaald worden tussen de nationale cultuur van de auditafdeling
en de nationale cultuur van de IIA-vereniging waar de auditor is ingeschreven.
3. Het uitvoeren van soortgelijk onderzoek met een uitbreiding van cultuurdimensies om te bepalen
of de resultaten dan ook nog standhouden.
4. Het opnieuw uitvoeren van het onderzoek en auditprofessionals bij de IIA-vereniging Verenigd
koninkrijk + Ierland de vervolgvraag stellen of de auditor werkzaam is in Ierland of in het
Verenigd Koninkrijk om zo de gedeeltelijke uitval te voorkomen omdat deze regio’s nu niet met
elkaar zijn te verbinden.
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Bijlage 1 Beschrijving constructie van databestand
Bij het samenstellen van het databestand zijn de volgende stappen doorlopen:
1. Downloaden van databestanden
- Via een SharePoint omgeving van het IIA is het mogelijk het IIA CBOK 2015 databestand te
downloaden. Het is een SPSS databestand met 747 variabelen en 14518 enquêtes.
- Via de website van Hofstede is het mogelijk om informatie met betrekking tot de 6 dimensies van
Hofstede te downloaden. Het is een Excelbestand waarbij voor 122 regio’s de 6 dimensies van
Hofstede zijn gemeten. De data is op juistheid gecontroleerd door dit te vergelijken met de Hofstedes
country comparison tool.
-Via de SharePoint omgeving van het IIA is het mogelijk om een ‘Mapping tekst to code’ bestand te
downloaden. Deze informatie is gebruikt om te bepalen welke landen (tekst) zijn verbonden aan de
landencodes die in het IIA CBOK 2015 databestand aanwezig zijn.
2. Selecteren van variabelen/ verwijderen onnodige variabelen
- In het IIA-CBOK databestand 2015 zijn de variabelen geselecteerd die relevant zijn voor de analyse
voor de onderzoeksvraag. De overige variabelen zijn buiten beschouwing gelaten en verwijderd uit het
databestand.
3. Opschonen bestanden
- Ter voorbereiding om uiteindelijk de landenregio’s van het IIA-CBOK 2015 bestand aan de
landenregio’s van Hofstede te koppelen zijn in beide bestanden de variabelen geclassificeerd als type
‘Country/region data’.
- De namen van landen die niet zijn herkent als ‘Country/region data’ zijn aangepast in een
herkenbaar format.
- Een aantal dimensies van Hofstede zijn niet opgenomen als gehele getallen en bevatten ook getallen
achter de komma (terwijl in het originele bestand alleen gehele getallen staan). De data met betrekking
tot deze dimensie is alsnog afgerond op gehele getallen.
- Een aantal regio’s zijn verwijderd omdat hiervan op nationaal niveau al gegevens beschikbaar zijn
- Een aantal regio’s zijn verwijderd omdat de regio’s niet zijn te matchen of omdat het geen naam van
een land betreft.
4. Koppelen van bestanden
- De bestanden zijn gekoppeld door de landenregio’s van het IIA bestand aan de landenregio’s van
Hofstede te koppelen.
- Bij het koppelen van de bestanden is nagegaan of er tussen de niet te matchen landen misschien toch
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wel een match is te realiseren omdat een land een verschillende benaming heeft in beide bestanden.
Uiteindelijk zijn er 97 gemeenschappelijke matches.
5. Toevoegen van variabelen
Om meerdere binaire logistische regressie analyses mogelijk te maken is de afhankelijke variabele
COMPLIANT (die uit 5 categorieën bestaat) gesplitst. De variabele is gesplitst in vier binaire
variabelen (die elk maximaal 2 categorieën bevatten).
- De variabele ‘COMPLIANT’ is vier maal gedupliceerd.
- Bij elke variabele is de categorie ‘amateur’ behouden en is steeds één andere categorie behouden
gebleven (‘getraind’, ‘competent’, ‘gevorderd, ‘expert’). De overige categorieën zijn verwijderd.
6. Verwijderen datapunten
Om er zeker van te zijn dat auditors in staat zijn om in te schatten of hun auditafdeling compliant is
met de IIA-gedragscode zijn de ingevulde enquêtes van auditors zonder werkervaring of auditors die
geen werkervaring hebben ingevuld uitgesloten.
- Bij de categorie ervaring zijn de datapunten bij categorie 1 (0 jaar werkervaring) of geen
werkervaring ingevuld uitgesloten
7. Aanpassen namen van variabelen
- De namen van de variabelen zijn aangepast in een herkenbare Nederlandse afkorting die
overeenkomt met de naamgeving van de variabelen in de masterscriptie.
Audittrail
De handelingen zijn verricht met het programma Tableau Prep ( een programma om data te
combineren, vorm te geven en op te schonen).
De audittrail van handeling (2) is weergeven in flowchartbestand:
‘5.ConstructiedatabestandkiezenvariabelenDEF’.
De audittrail van handelingen (1 en 3 t/m7) is weergeven in flowchartbestand:
‘6.ConstructiedatabestandDEF’.
Eindproduct
Het definitief databestand is opgeslagen onder de naam: ‘Definitief databestand’.
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Bijlage 2 Beschrijving uitvoeren van analyses
Voor het uitvoeren van de analyses zijn de volgende handelingen uitgevoerd:
1. Tonen van beschrijvende statistieken
Om de beschrijvende statistieken van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen te analyseren is de
optie ‘Analyse’, ‘Descriptive Statistics’ gebruikt.
- Voor de nominale/ordinale variabelen is gekozen voor de optie ‘Frequentie’
- Voor de variabelen waarbij er sprake is van een schaalverdeling is gekozen voor de optie
‘Descriptives’.
2. Tonen van correlatiematrix
Om te beoordelen of er tussen de onafhankelijke variabelen er sprak is van multicollineariteit is de
optie ‘Analyse> Correlate >Bivariate’ gebruikt.
- In de correlatiematrix zijn alle onafhankelijke variabelen toegevoegd.
- De optie Spearman correlatie coëfficiënt is aangevinkt. Dit vanwege de aard van de variabelen en het
verband (ordinaal, niet-lineair).
3. Uitvoeren van regressie analyse (ordinale logistische regressie)
Om te beoordelen of er een verband is tussen de afhankelijke variabele en de onafhankelijke
variabelen is de optie ‘Analyse> Regression>Ordinal’ gebruikt.
- Als ‘Dependent’ variabele is gekozen voor ‘COMPLIANT’
- Als ‘Factors’ is gekozen voor ‘alle nominale/ordinale variabelen’
- Als ‘Covariate’ is gekozen voor alle variabelen waarbij er sprake is van een schaalverdeling.
- Bij ‘Output’ is de optie ‘Test of parralel lines’ aangevinkt.
- Bij het toevoegen van de variabelen is er op gelet dat er alleen variabelen zijn getest waarbij er geen
sprake is van multicollineariteit (de bovenstaande handelingen zijn vervolgens weer herhaald met de
variabelen die niet zijn getest in de eerste regressie).
4. Uitvoeren van regressie analyse (II) (meerdere binaire logistische regressies)
Om te beoordelen of er een verband is tussen de afhankelijke variabele en de onafhankelijke
variabelen is de optie ‘Analyse> Regression> Binary logistic’ gebruikt.
- Als ‘Dependent’ variabele is gekozen voor ‘COMPLIANTAMATEURVERSUSGETRAIND’.
- Als ‘Covariate’ is gekozen voor alle onafhankelijk variabelen.
- Bij het toevoegen van de variabelen is gelet op dat er alleen variabelen zijn getest waarbij er geen
sprake is van multicollineariteit.
- De bovenstaande stappen zijn herhaald ook voor de afhankelijke variabelen:
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‘COMPLIANTAMATEURVERSUSCOMPETENT’,
COMPLIANTAMATEURVERSUSGEVORDERD’, ‘COMPLIANTAMATEURVERSUSEXPERT’
Audittrail
De handelingen zijn verricht met het programma SPSS. De audittrail van handeling (1 t/m 4) zijn
weergeven in ‘7.Syntaxuitvoerenanalyses’
4. Uitvoeren van de Brant parralel lines assumptie test
Om te beoordelen bij welke variabele de parralel lines assumptie test is overtreden zijn in R de optie
‘Brant’ model en de regressiefunctie ‘Polr’ gebruikt.
Eindproduct
Bijlage 9 tot en met 13
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Bijlage 3 Variabelen Codebook CBOK 2015 databestand

Variabele

Variabele naam in thesis

Label

Naam
RECORDID

recordid

RECORDID_n

Recordid-Numeric

um
Q140_A_1_2

COMPLIANT

Q140_A_2: [Q83 numeric averages]: Estimate your proficiency for each competency using

Q140_A_1

COMPLIANT2

Comply with The IIA’s Code of Ethics

Q97

AUDITVERP

Q97: [Q68] Is the existence of an internal audit department mandated by law for your

Q10

DIPLOMA

Q10: [Q5] What is your highest level of formal education (not certification) completed?

Q9

LAND

the following scale: (ethics group): Comply with The IIA's Code of Ethics

organization?

Q9: [Q2] Select the IIA institute with which you primarily identify. (If you are from a
country included in IIA–North America, select your country name.)

Q154

LidIIA

Q154: [Q1] Are you registered as a member of The Institute of Internal Auditors (IIA) or a
national IIA organization (whether an individual membership or as an employee of an IIA
corporate member)?

Q520

ERVARING

Q520 Total Years of Experience_numeric averages (from Q10)

Q520_2

ERVARING2

Q520_2 Total Years of Experience in Categories (from Q10)

Q507

VERMOGEN

Q507: Assets. (from Q20) What are the approximate total assets of your organization in U.S.

Q505

TYPEORG

Q505: Organization Type. (from Q15 and Q18) What is the type of organization for which

Q504

TRAINING

Q504: Training. (from Q14) How many hours of formal training related to internal audit do

Q503

POSIT

Q503: Staff Level. (from Q9a, Q9b, Q9d, Q9h, Q9i) What is your position as an internal

Q500

LID

Q500: IIA Membership. (from Q1a) How long have you been a member of The Institute of

Q510

LEEFTIJDIA

Q510: Age of Internal Audit Department. (from Q23) Approximately how many years has

dollars?

you currently work?
you receive per year?

auditor in the organization?
Internal Auditors or a national IIA organization? Approximate number of years

the internal audit department been in place in at your organization? (CAEs only)
Q511

Aantalauditwerkn

Q41: [Q24] Approximately how many fulltime equivalent employees make up your internal

Q49

Bonusvanwerkgever

Q49: [Q34] Do you have the opportunity to receive a bonus from your employer?

Q45

BELEIDROTATIE

Q45: [Q35] Does your organization have a process in place to rotate staff through the internal

audit department?

audit department as part of training them for management in other parts of the organization?
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Bijlage 4 Definitief databestand
Toegang Data
De data afkomstig van CBOK 2015 die voor deze scriptie is gebruikt blijft vertrouwelijk en is op te
vragen bij het instituut van Internal Auditors. Contactgegevens, email: john.klappe@student.uva.nl

Bijlage 5 Flowchartbestand Tableau constructie databestand
(kiezen variabelen CBOK 2015)
Als bijlage in ander type bestandsvorm

Bijlage 6 Flowchartbestand Tableau samenvoegen databestanden
Als bijlage in ander type bestandsvorm

Bijlage 7 Syntaxbestand SPSS
Als bijlage in ander type bestandsvorm

Bijlage 8 Syntaxbestand R
Als bijlage in ander type bestandsvorm
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Bijlage 9 Resultaten beschrijvende statistieken

Bijlage 9 Beschrijvende statistieken variabelen
Naam variabele
Toelichting
COMPLIANT Het oordeel van de auditor ten
aanzien van zijn eigen
professionaliteit met betrekking tot
het naleven van de IIA-gedragscode

MACH

Machtafstand

IND

Individualistisch versus
collectivistisch’

MAS

Masculien versus feminien

ONZ

Onzekerheidsmijding

TVT
LVK

Toegeeflijk versus
terughoudendheid’
Lange versus korte termijn

LID

Aantal jaar lid van het IIA

TRAINING

Formele trainingsuren

DIPLOMA

Type diploma

AUDITERV

Aantal jaar auditervaring

POSIT

Positie auditprofessional

AUDITVERP

Is een auditafdeling verplicht

NAN
1
2
3
4
5
n
n
n
n
n
n
n
NAN
1
2
3
4
5
n
NAN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
n
1
2
3
4
5
6
n
1
2
3
4
5
6
n
NAN
1
2
3
4
n
NAN
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n (%) of gemiddelde (standaarddeviatie)
1705 (14,7%)
356 (3,1%)
584 (5,0%)
2335 (20,1%)
2926 (25,2%)
3721 (32,0%)
11627
59,80 (19,95)
11312
49,72 (27,42)
11312
55,42 (14,84)
11312
60,97 (21,70)
11312
50,06 (19,29)
10471
48,72 (24,40)
10557
1741 (15,0%)
2839 (24,4%)
2548 (21,9%)
2659 (22,9%)
1446 (12,4%)
394 (3,4%)
11627
41 (0,4%)
553 (4,8%)
865 (7,4%)
1571 (13,5%)
4805 (41,3%)
2075 (17,8%)
793 (6,8%)
433 (3,7%)
458 (3,9%)
33 (0,3%)
11627
140 (1,2%)
632 (5,4%)
5436 (46,8%)
5095 (43,8%)
248 (2,1%)
76 (0,7%)
11627
4063 (34,9%)
3360 (28,9%)
1902 (16,4%)
1099 (9,5%)
919 (7,9%)
284 (2,4%)
11627
312 (2,7%)
3080 (26,5%)
1518 (13,1%)
1896 (16,3%)
4821 (41,5%)
11627
1934 (16,6%)

VERMOGEN

Vermogen van de organisatie

TYPEORG

Het type industrie waar de
organisatie zich in bevindt

AUDITWRK

Het aantal medewerkers werkzaam

BONUS

De mogelijkheid om een bonus te
ontvangen van de werkgever

BELEID
ROTAT

Beleid om auditors te roteren binnen
de internal audit afdeling (voor
management carrière
ontwikkeldoeleinden)

1
2
n
NAN
1
2
3
4
5
6
n
NAN
1
2
3
4
5
6
n
NAN
1
2
3
4
5
6
7
N
NAN
1
2
n
NAN
1
2
3
n
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6150 (52,9%)
3543 (30,5%)
11627
5898 (50,7%)
1382 (11,9%)
1382 (11,9%)
1527 (13,1%)
580 (5,0%)
766 (6,6%)
92 (0,8%)
11627
79 (0,7%)
2264 (19,5%)
2385 (20,5%)
3029 (26,1%)
2832 (24,4%)
454 (3,9%)
584 (5,0%)
11627
1049 (9,0%)
2514 (21,6%)
2831 (24,3%)
2095 (18,0%)
1008 (8,7%)
1298 (11,2%)
453 (3,9%)
379 (3,3%)
11627
1097 (9,4%)
7171 (61,7%)
3359 (28,9%)
11627
1430 (12,3%)
6740 (58,0%)
2259 (19,4%)
1198 (10,3%)
11627

Bijlage 10 Correlatiematrix
Bijlage 10 Correlatiecoëfficiënten tussen alle onafhankelijke variabelen
1

2

3

1 MACH

1,000

2 IND

-,723**

1,000

**

,181**

**

**

3 MAS

-,100

4

5

6

7

8

9

10

11

-,344**

1,000

-,560**

,516**

0,008

-0,001

1,000

6 LVK

,297**

-,451**

,086**

-0,017

-,717**

1,000

7 LID

-,230**

,194**

,101**

-,123**

,126**

-,061**

1,000

8 TRAINING

-,042**

,019*

,057**

-,066**

,021*

-,063**

,115**

1,000

9 DIPLOMA

-,047**

,059**

-,134**

,118**

-,029**

-,025**

,035**

,027**

1,000

**

**

*

**

**

**

**

**

,070**

1,000

,047

5 TVT

10 AUDITERV

-,173

,135

11 POSIT

,111**

12 AUDITVERP
13 VERMOGEN

-,114

,155

14 TYPEORG

-,081**

15 AUDITWERKN
16 BONUS
17 BELEIDROTAT

13

14

15

-,021

,038

,186

-,170

,578

-,079**

0,014

-,081**

-,081**

,039**

-,327**

-,084**

-,153**

-,389**

1,000

-,070**

,122**

,101**

-,036**

,076**

-,056**

,040**

-,045**

-0,020

0,005

-,065**

**

**

**

,096

-,068

**

0,016

,064

**

**

**

0,002

0,012

**

,151

-,121**

1,000

,062**

0,009

-,098**

0,013

-,037**

,065**

,091**

-0,010

,037**

,073**

-,202**

,038**

1,000

,081**

-,039**

,035**

-,091**

-,065**

-0,004

0,010

,103**

-0,002

,025*

,239**

-,243**

,447**

,055**

1,000

-,051**

-,021*

-,065**

0,013

,050**

-,038**

-,025*

-0,012

0,010

-,036**

,057**

,023*

-,172**

,220**

-,160**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

,111

-,071

16

17

1,000

-,185

4 ONZ

12

-,026

-,074

**

-,092

,033

,061

-,059

,107

,072

,052

,031

-,046

,067

1,000

**

-,105

,093

-,041

,267

1,000
-,123**

Alle significante Spearman correlatie coëfficiënten** voor 0.01 zijn dikgedrukt. Alle significante correlatie coëfficiënten boven de 0,5 zijn blauwdikgedrukt.
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1,000

Bijlage 11 Resultaten regressiemethode 1

Bijlage 11 Analyse ordinale logistische regressie (OLR) met naleving van de IIA-gedragscode als afhankelijke variabele.
Model 1 naleving IIA-gedragscode
Model 2 naleving IIA-gedragscode
Model 3 naleving IIA-gedragscode
(‘amateur’, ‘getraind’,‘competent’,
(‘amateur’, ‘getraind’,‘competent’,
(‘amateur’, ‘getraind’,‘competent’,
‘gevorderd, ‘expert’)
‘gevorderd, ‘expert’)
‘gevorderd, ‘expert’)
Variabele
β
Wald
P-waarde
β
Wald
P-waarde
β
Wald
P-waarde
MACH
-0,008
17,888
0.000
IND

0,008

26,507

0.002

TVT
LVK
MAS
ONZ
LID

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,020
0,209

1
2
3
4
5
6
7
8
0

-1,447
-1,527
-1,327
-0,956
-0,704
-0,474
-0,640
-0,819
0a

3,619
4,152
3,199
1,672
0,902
0,401
0,711
1,164

0,057
0,042
0,074
0,196
0,342
0,526
0,399
0,281

-1,593
-1,633
-1,403
-1,044
-0,786
-0,540
-0,722
-0,865
0a

4,408
4,775
3,593
2,007
1,131
0,523
0,910
1,306

0,036
0,029
0,058
0,157
0,288
0,470
0,340
0,253

-1,408
-1,477
-1,332
-0,877
-0,628
-0,413
-0,613
-0,778
0a

3,419
3,887
3,221
1,408
0,719
0,305
0,651
1,048

0,064
0,049
0,073
0,235
0,397
0,581
0,420
0,306

1
2
3
4
5
0

-0,538
-0,899
-0,721
-0,561
-0,415
0a

0,737
2,790
1,951
1,184
0,542

0,391
0,095
0,162
0,276
0,462

-0,532
-0,902
-0,725
-0,574
-0,450
0a

0,724
2,832
1,994
1,252
0,642

0,395
0,092
0,158
0,263
0,423

-0,451
-0,889
-0,604
-0,409
-0,305
0a

0,519
2,737
1,376
0,632
0,292

0,471
0,098
0,241
0,427
0,589

1
2
3
0

0,618
0,862
0,517
0a

48,554
64,993
25,943

0,000
0,000
0,000

0,613
0,860
0,512
0a

47,779
64,653
25,470

0,000
0,000
0,000

0,621
0,846
0,500
0a

49,125
62,941
24,323

0,000
0,000
0,000

1

0,037

0,223

0,637

0,054

0,463

0,496

0,003

0,001

0,973

0

0a

1

0,043

0,022

0,881

0,076

0,069

0,793

0,171

0,358

0,550

2
3
4
5
0

0,354
0,360
0,458
0,234
0a

1,541
1,603
2,418
0,699

0,215
0,205
0,120
0,403

0,373
0,364
0,469
0,240
0a

1,705
1,633
2,537
0,731

0,192
0,201
0,111
0,393

0,457
0,515
0,570
0,314
0a

2,592
3,318
3,790
1,265

0,107
0,069
0,052
0,261

-0,215
-0,304
-0,080
-0,126
-0,101
0a

0,932
2,058
0,141
0,332
0,155

0,334
0,151
0,707
0,564
0,694

-0,176
-0,300
-0,079
-0,131
-0,124
0a

0,626
2,009
0,137
0,363
0,236

0,429
0,156
0,712
0,547
0,627

-0,186
-0,329
-0,008
-0,050
0,020
0a

0,704
2,441
0,001
0,053
0,006

0,402
0,118
0,970
0,817
0,938

1

-0,299

1,802

0,180

-0,310

1,944

0,163

-0,202

0,838

0,360

2
3
4
5
6

-0,113
0,197
0,179
0,173
0,008

0,269
0,796
0,575
0,572
0,001

0,604
0,372
0,448
0,449
0,976

-0,120
0,189
0,208
0,173
-0,013

0,305
0,736
0,781
0,574
0,003

0,581
0,391
0,377
0,449
0,960

0,043
0,337
0,361
0,375
0,198

0,040
2,363
2,349
2,726
0,561

0,841
0,124
0,125
0,099
0,454

1
2
3
4
0

a

TYPEORG

1
2
3
4
1
0
a

AUDITWER
KN

0,000
0,000
0,000
0,000
0,007
0,113

40,182
17,184
54,960
33,499
14,325
5,395
1,575

a

VERMOGE
N

17,739
33,954
39,585
19,089
7,176
2,512

-0,010
-0,009
0,013
-1,048
-0,678
-0,407
-0,226
0a

a

AUDITVE
RP

-0,009
0,010
-1,132
-0,777
-0,467
-0,284
0a

0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,019
0,206

a

POSIT

0.000

75,214
11,168
46,849
33,849
14,669
5,488
1,598

a

DIPLOMA

36,283

-0,013
-0,007
0,012
-1,054
-0,686
-0,411
-0,228
0a

a

TRAINING

0,012

0a

0a
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0
a

BONUS

1

BELEIDR

1
2
0
a

0a

0a

0,295
0a
0,007
-0,032
0a

13,592

0,000

0,003
0,055

0,953
0,815

Goodness of Fit Chi-sq (Pvalue)=
F-Statistiek (P-waarde)=
Nagelkerke R2 =
Cox and Snell R2 =
Parralel lines Test=

Toelichting

12738
(1,0)
7710
(0,000)
18,6%
17,0%
7488
(0.000)

0,281
0a
0,012
-0,034
0a

0a
12,462

0,000

0,010
0,060

0,921
0,806

Goodness of Fit Chi-sq (Pvalue)=
F-Statistiek (P-waarde)=
Nagelkerke R2 =
Cox and Snell R2 =
Parralel lines Test =

Alle significante coëfficiënten voor 0.05 en 0.10 zijn dikgedrukt.
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12549
(1,0)
7710
(0,000)
18,9%
17,3%
7480
(0.000)

0,278
0a
0,001
-0,073

12,093

0,001

0,000
0,282

0,995
0,595

Goodness of Fit Chi-sq (Pvalue)=
F-Statistiek (P-waarde)=
Nagelkerke R2 =
Cox and Snell R2 =
Parralel lines Test =

12599
(1,0)
7740
(0,000)
15,5%
16,9%
7515
(0,000)

Bijlage 12 Resultaten Brant parralel lines-assumptietest

Bijlage 12 Brant parralel lines assumptie test per variabele
Model 1 naleving IIA-gedragscode
(‘amateur’, ‘getraind’,‘competent’,
‘gevorderd, ‘expert’)
Chi-sq
Df
P-waarde

Variabele
MACH

1.13

3

Model 2 naleving IIA-gedragscode
(‘amateur’, ‘getraind’,‘competent’,
‘gevorderd, ‘expert’)
Chi-sq
Df
P-waarde

Model 3 naleving IIA-gedragscode
(‘amateur’, ‘getraind’,‘competent’,
‘gevorderd, ‘expert’)
Chi-sq
Df
P-waarde

0.77

IND

1.65

3

0.65

TVT

10.35

3

0.02

LVK

10.98

3

0.01

6.83

3

0.08

MAS

7.13

3

0.07

8.42

3

0.04

10.37

3

0.02

ONZ

21.87

3

0.00

21.44

3

0.00

21.6

3

0.00

LID

1

4.53

3

0.21

4.04

3

0.26

.54

3

0.14

TRAINING

1

7.19

3

0.07

7.25

3

0.06

7.61

3

0.05

DIPLOMA

1

0.64

3

0.89

0.42

3

0.94

.31

3

0.73

POSIT

1

7.51

3

0.06

7.57

3

0.06

6.76

3

0.08

AUDITVERP

1

1.31

3

0.73

1.29

3

0.73

1.66

3

0.65

VERMOGEN

1

1.64

3

0.65

1.16

3

0.76

1.87

3

0.6

TYPEORG

1

1.67

3

0.64

.12

3

0.55

2.3

3

0.51

AUDITWERK
N

1

1.2

3

0.75

1.53

3

0.68

1.62

3

0.65

BONUS

1

4.94

3

0.18

4.93

3

0.18

4.52

3

0.21

BELEIDR

1

2.97

3

0.4

2.94

3

0.4

2.52

3

0.47

Toelichting

Alle significante coëfficiënten voor 0.05 en 0.10 zijn dikgedrukt.
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Bijlage 13 Resultaten regressiemethode 2

Bijlage 13A Cultuurdimensies en gemeten effect op naleving van de IIA-gedragscode

Hypotheses (stijging/daling
van cultuurdimensie)

1.Grote machtafstand↑
versus kleine machtafstand ↓
(0-1)
2. Individualisme↑ versus
collectivisme↓ (0-1)
3. Masculien↑ versus
Feminien↓ (0-1)
4. Hoge↑ versus lage
onzekerheidsmijding↓ (0-1)
5. Lange termijn↑ versus
korte termijn↓ (0-1)
6. Toegeeflijkheid↑ versus
terughoudendheid↓ (0-1)

Gemeten effect in relatie
tot naleving van IIAgedragscode Model 1
Ordinale logistische
regressie (OLR)
1
2
3
Negatief

Gemeten effect in relatie tot naleving van IIA-gedragscode
Model 1At/m D logistische regressie (LR)

1AGetraind
-

1Bcompetent
-

1Cgevorderd
-

1Dexpert
-

-

-

-

-

-

Negatief1

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Negatief**

Positief1

Geen effect

Negatief**

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Negatief**

Negatief**

-

-

-

Negatief

1

-

Toelichting: Een overtreding van de Brant parralel lines assumptie test1. Een stijging of daling (** significant p<0,05, * significant
p<0,10) van één van de cultuurdimensies (1 t/m 6) van Hofstede en het gemeten effect op het wel of niet compliant zijn met de
IIA-gedragscode.

Bijlage 13B Cultuurdimensies en gemeten effect op naleven van de IIA-gedragscode
Hypotheses
(stijging/daling van
cultuurdimensie)

1.Grote machtafstand↑
versus kleine
machtafstand↓ (0-1)
2. Individualisme↑ versus
collectivisme↓ (0-1)
3. Masculien↑ versus
Feminien↓ (0-1)
4. Hoge↑ versus lage
onzekerheidsmijding↓ (01)
5. Lange termijn↑ versus
korte termijn↓ (0-1)
6. Toegeeflijkheid↑ versus
terughoudendheid↓ (0-1)

Gemeten effect in relatie
tot naleving van IIAgedragscode Model 2
Ordinale logistische
regressie (OLR)
1
2
3
-

Gemeten effect in relatie tot naleving van IIA-gedragscode
Model 2At/m D logistische regressie (LR)

2AGetraind
-

2Bcompetent
-

2Cgevorderd
-

2Dexpert
-

Geen effect

Geen effect

Negatief*

Negatief**

Geen effect

Negatief**

Geen effect

Geen effect

Negatief1

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Negatief**

-

-

-

-

Positief
Negatief1
Positief

1

Toelichting: Een overtreding van de Brant parralel lines assumptie test1. Een stijging of daling (** significant p<0,05, * significant
p<0,10) van één van de cultuurdimensies (1 t/m 6) van Hofstede en het gemeten effect op het wel of niet compliant zijn met de
IIA-gedragscode.
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Bijlage 13C Cultuurdimensies en gemeten effect op naleven van de IIA-gedragscode

Hypotheses (stijging/daling van
cultuurdimensie)

Gemeten effect in relatie tot
naleving van IIA-gedragscode
Model 3 Ordinale logistische
regressie (OLR)

1
1.Grote machtafstand↑ versus kleine
machtafstand↓ (0-1)
2. Individualisme↑ versus
collectivisme↓ (0-1)
3. Masculien↑ versus Feminien↓ (01)
4. Hoge↑ versus lage
onzekerheidsmijding↓ (0-1)
5. Lange termijn↑ versus korte
termijn↓ (0-1)
6. Toegeeflijkheid↑ versus
terughoudendheid↓ (0-1)

Gemeten effect in relatie tot naleving van IIAgedragscode Model Model 3At/m D logistische
regressie (LR)

2

3

3a

3b

3c

3d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geen
effect
Geen effect

Geen effect

Negatief*

Negatief**

Negatief**

Geen effect

-

-

-

-

Geen
effect
-

Positief1

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Negatief1
Positief

1

Geen
effect

Toelichting: Een overtreding van de Brant parralel lines assumptie test1. Een stijging of daling (** significant p<0,05, * significant p<0,10)
van één van de cultuurdimensies (1 t/m 6) van Hofstede en het gemeten effect op het wel of niet compliant zijn met de IIA-gedragscode.
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Bijlage 14 Abstract
Is there a connection between national culture and perceived compliance with the IIA Code of Ethics?
Using a large sample of 14,518 questionnaires worldwide, I indeed found evidence of a connection between
cultural dimensions and perceived compliance with the IIA Code of Ethics. There is evidence that the
cultural dimensions ‘power distance’, ‘long term versus short term’ and ‘masculine versus feminine’ are
inversely proportional to perceived compliance with the Code of Ethics. This means that in more masculine
cultures, in cultures where a certain power distance is accepted and in cultures where the focus lies more on
the long term, auditors are less likely to indicate they are able to be compliant with the IIA Code of Ethics.
I also found that the cultural dimension ‘individualism versus collectivism’ is positively related to
perceived compliance with the IIA Code of Ethics. This means that, in more individualistic cultures,
auditors are more likely to indicate that they are able to be compliant with the Code of Ethics.
In this study, the Hofstede cultural dimensions have been tested in relation to the perceived compliance
with the IIA Code of Ethics by applying the ordinal logistic regression method as well as several binary
logistic regression methods. Both methods show similar significant positive and negative connections.
Among the control variables, I found that the number of years an IIA membership was held and the number
of training hours were negatively related, and that the position of the auditor, a general company bonus and
the perceived compliance with the IIA Code of Ethics were positively related. Implications of the
abovementioned findings will be discussed further in this master thesis.
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