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1. Aanleiding, doel en vraagstelling

 
De Round Table is het vervolg op het boekje dat het IIA heeft 

uitgebracht 'Auditing Social Controls, handvatten voor het meten 

van entity level social controls'. Dit boekje beoogt de internal 

auditors handvatten te geven om (meer) aandacht te besteden 

aan het onderzoeken van de social controls, als belangrijk 

onderdeel van de beheersing van organisaties. 

 

Het doel van de Round Table is de verdere ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van 

het auditen van social controls. Specifiek stond

 

'Hoe krijgen we het auditen van social controls geaccepteerd?'

 

Na een tweetal inleidingen door Johan Buitenga (ING) en Adriaan Boudewijn (UWV) hebben de 

deelnemers ervaringen en inzichten uitgewisseld aan de hand 

 

A. Acceptatie richting management: ‘hoe krijgen we het management zover?’

B. Acceptatie richting auditors: ‘hoe krijgen we de auditors zover?’

C. Welke kennis en kunde is nodig c.q. moet worden vergroot?

 

De deelnemers zijn alle ervaringsdeskundige

een andere wijze (advies, onderzoek, onderwijs) nauw bij het onderwerp betrokken. Onderaan dit 

document staan de deelnemers vermeld. Wij danken 

en bijdrage aan de resultaten van deze Round Table

 

Hierna volgt een korte impressie van de inleidende presentaties en daarna de resultaten per 

deelvraag.  

 

2. Inleidende presentaties
 

Hoe het auditen van social controls

duidelijk.  

 

Johan Buitenga van Corporate Audit Services (CAS) bij ING (tevens gastheer voor deze Round Table) 

vertelde dat het auditen van social controls een weg is van rustig beginnen, gradu

leren van ervaringen. Het daadwerkelijk doorvragen naar de root causes van bevindingen vereist  een 

enigszins modelmatige aanpak die zo dicht mogelijk blijft bij wat de auditor normaal al doet. 

vooral nodig dat de auditor leert om d

observaties. Hij wordt daarin ondersteund door handvatten om binnen de ruimte te opereren die het 

concept van bijvoorbeeld ‘deugdelijke grondslag’ biedt. Daarnaast is een stevig uitgesproken 
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Hoe het auditen van social controls in de praktijk succesvol kan zijn werd door twee presentaties 

Johan Buitenga van Corporate Audit Services (CAS) bij ING (tevens gastheer voor deze Round Table) 
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commitment van het hoogste management voor het betrekken van social controls in audits een 

belangrijke steun.  

 

Adriaan Bouwdewijn vervolgde met de aanpak van de Accountantsdienst van UWV en legt de nadruk 

vooral op lef en overtuiging. Het door de auditor opzoeken van de dialoog met de auditee en durven 

doorvragen zijn cruciaal voor succes.  

Ook al is er in het begin terughoudendheid tegenover het auditen van social controls, als er eenmaal 

mee begonnen is, zijn de ervaringen van zowel auditee als auditor vrijwel altijd positief. Het auditen 

van social controls betreft in essentie aandacht voor waarden, houding en gedrag van human capital. 

De terughoudendheid van auditors is terug te voeren op onwennigheid, een andere rolinvulling en 

het gebruik van andere (interview- en analyse)technieken dan in assurance-audits.  Bij het auditen 

van social controls moet de auditor dieper willen kijken. Controlsystemen en -maatregelen  ‘doen het 

niet als vanzelf goed’.  Het is de menselijke factor  -gerichtheid, houding en gedrag van personen- die 

bepaalt of systemen in handelen worden vertaald en maatregelen naar hun intentie worden 

geëffectueerd. Voor een adequaat onderzoek heeft de auditor zich, naast op opzet, bestaan en 

werking,  te verdiepen in de effectiviteit van sturing op houding en gedrag. Auditors en auditees zijn 

een dergelijk onderzoekskader niet gewend. ‘Stimuleren’ in lef en op ‘out of his comfortzone’ 

handelen door  de auditor is nodig. Daarnaast is een adequaat verwachtingenmanagement richting 

management en auditees een succesbepalende factor.   

 

Na deze presentaties is verder doorgesproken aan de hand van enkele stellingen, gekoppeld aan de 

drie deelvragen die hierboven staan vermeld. 

 

 

3. Resultaten discussie: ‘tips & tricks’ 
 

Hieronder worden de resultaten van de discussie beschreven, in de vorm van een lijst van 

aandachtspunten (‘tips & tricks’) voor elk van de drie deelvragen. 

 

A. Acceptatie richting management: ‘hoe krijgen we het management zover?’ 
 

Aantonen relevantie ofwel benutten van de aanwezige context / het aanwezige momentum 

In veel organisaties is het momentum aanwezig: het belang van het meenemen van social controls 

wordt wel onderkend. Nu is het zaak daarop in te spelen. 

• Voorbeelden van situaties waarin een dergelijk momentum (vaak) aanwezig is, zijn: 

o In de financiële sector wordt sterk gestuurd door (kwantitatieve) modellen. Dat blijkt 

onvoldoende; het (top)management zoekt naar de ‘human factor’. Daar moet je als 

IAF op inspelen, waarbij het belangrijk is ook uit te leggen dat social controls meer is 

dan alleen integrity/compliance.  

o Zo nu en dan ontstaan er momenten waarop management constateert dat de 

organisatie niet alleen uit een systeem van afspraken en performance-indicatoren 

bestaat, maar (ook) uit mensen die samen bepaalde doelen nastreven.  

o Er is een beweging dat houding & gedrag niet alleen over de medewerkers gaat, 

maar vooral ook over de (top)leiding.  

o Bij herhaaldelijke ‘negatieve’ bevindingen, die niet adequaat worden opgelost, is een 

goede Root Cause Analyse vereist, waarbij je niet om social controls heen kan. 

Meer algemeen kan de IAF geconstateerde problemen en fouten benutten als 

mogelijkheid om root cause –achtige trajecten voor te stellen. 

o Ook wisselingen in de top en cultuurveranderingtrajecten kunnen 

aangrijpingspunten zijn, evenals bewegingen vanuit de omgeving zoals ‘herstel van 

vertrouwen’ dat nadrukkelijk bij de eerste lijn wordt neergelegd.  
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• Benut ook het argument van ‘de buren doen het ook’. Er zijn inmiddels voldoende goede 

voorbeelden; kijk daarbij liefst naar vergelijkbare organisaties. 

• Maak niet altijd het onderscheid tussen hard en soft/social controls. Veel managers maken 

dit onderscheid ook niet, en kijken puur naar de relevantie van de diverse aspecten.  

Tegelijkertijd geldt dat iets soft of social noemen wel nuttig kan zijn om er de aandacht voor 

te krijgen. Hoe hiermee om te gaan is dus afhankelijk van wie je tegenover je hebt.  

 

Zorgen dat je de vraag krijgt en goed aanpakt 

Het management vraagt zich soms af of de IAF het kan. Dat moet je dus laten blijken, zowel in de 

intake als in de aanpak en uitvoering. 

 

• Zorgen dat je de vraag krijgt en overtuigen dat je hem aankunt: 

o Belangrijk is …..communicatie, communicatie, communicatie … . 

o Neem social controls geleidelijk meer mee in de audits (rol het gradueel uit). 

Een goede eerste stap kan zijn om social controls expliciet mee te nemen in de root 

cause analysis. 

o Vraag bij intake van ‘gewone’ auditvragen door naar het waarom van de vraag naar 

de audit. 

o Benut ook na afloop van audits de kansen: een opdrachtgever vraagt nogal eens naar 

‘je gevoel bij de onderzochte en gerapporteerde situatie’. Daar kun je op in spelen.  

o Zorg voor een passende houding en imago: geen politieagent (de harde/smalle 

variant van assurance), maar probleemoplossend in de vorm van het zijn van een 

sparringpartner (meer volgens het ‘socratisch model’: het meer stellen van vragen 

dan vertellen van de antwoorden). 

 

• Zorgen dat je de vraag goed aanpakt: duidelijkheid en dialoog 

o Wees in de intake al duidelijk over de scope en het meenemen van social controls 

daarin. 

o Overtuigen doe je ook door een goede onderzoekopzet te maken, waarin men de 

eigen vraag/behoefte herkent en naar voren komt dat je het kunt. 

o Hou rekening met hoe ver de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever 

reiken: het meenemen van social controls kan verwachtingen wekken bij de 

medewerkers, terwijl de opdrachtgever wellicht nog niet zo ver is en er daardoor een 

voor de medewerkers bevredigende follow-up uitblijft.  

o Hou rekening met hoe het betrokken auditee (midden/lager management) audit ziet: 

als kans of bedreiging. Daarom geen big bang en één algemene aanpak, maar 

geleidelijk en de ruimte nemen voor experiment. 

o Ga in het veldwerk de dialoog aan i.p.v. het sec afwerken van een checklist. De 

dialoog kweekt goodwill. 

o Managers waarderen het als het niet altijd (alleen) over hen als functionaris gaat, 

maar ook over hen als persoon. Ofwel dat niet alleen naar de technische invulling 

van control wordt gekeken, maar ook naar de persoonlijke dilemma’s.  

Voor velen is dit een verademing, maar pas op voor het gevoel bij de manager dat je 

te ‘dichtbij’ komt.  

o Zorg voor follow-up. Daarbij wel je grenzen bewaken: wel aanzetten tot actie, maar 

geen verantwoordelijkheden gaan overnemen. 
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B. Acceptatie richting auditors: ‘hoe krijgen we de auditors zover?’ 
 

Aangeven relevantie 

• Benadrukt moet worden dat social controls niet ‘soft’ en ‘minder’ zijn, maar juist ‘sexy’ 

(ofwel modern en belangrijk voor de toegevoegde waarde) en de toekomst van het 

vakgebied. 

• Het management van de IAF dient daar een belangrijke rol in te spelen. Het hoofd van de IAF 

dient dé sponsor te zijn. 

 

Zorgen voor geleidelijkheid 

• Niet alle auditors staan open of hebben affiniteit voor het auditen van social controls. Begin 

met enthousiaste auditors met affiniteit 

• Blijf dicht bij de bestaande wijze van werken en presenteer het niet als iets geheel nieuws. 

• Geen big bang, maar geleidelijk meenemen van social controls en de ruimte nemen voor 

experiment. 

• Deel successen. 

• Laat mensen doen waar ze goed in zijn.  

o Iedereen moet tot een bepaald niveau weet van hebben van het auditen van social 

controls, zodat de IAF één  gezicht naar buiten heeft en er voldoende begrip is om te 

kunnen samenwerken en eventueel tot een beperktere diepgang onderzoeken 

kunnen worden gedaan (snorkelen).  

o Als je verdergaande onderzoeken wilt doen, dan is dat meer een specialisatie 

waarvoor aanvullende kennis en kunde nodig is (duiken).  

Dat moet je niet van iedereen verlangen. 

• Zorg voor een goede mix van specialisaties: 

o Binnen de IAF moet een goede mix aan specialisaties aanwezig zijn, zodat je de 

diverse vragen aankunt. 

o Een beperkt aantal ‘gedragskundigen’ kan de anderen al snel op het gewenste 

basisniveau (snorkelen) brengen.  

 

Benadrukken compliance met regelgeving en methodische deugdelijkheid 

Bij veel auditiors bestaat de perceptie dat de beroepsregels (van met name NBA en NOREA) weinig 

ruimte bieden voor het auditen van social controls. 

• Benadruk de ruimte die er wel is.  

Overigens ligt hier ook een taak voor de beroepsorganisaties zelf. 

• Verdiep de kennis van andere onderzoekstechnieken (zoals interviewen, observeren) en 

‘designs’, zodanig dat ook de overtuiging ontstaat dat hiermee een deugdelijke grondslag is 

te verkrijgen. 

•  Als je het ‘normenkader’ vooraf helder afspreekt (bijv. wat is de gewenste stijl van leiding 

geven’) is hierover op basis van een deugdelijke grondslag een oordeel te geven (in termen 

van mate van voldoen aan de norm). 

o Vaak is het echter niet nodig c.q. zou het zelfs helpen om geen hard oordeel te 

geven, maar meer te spiegelen. 

o Daarbij kan worden overwogen ‘social control-‘aspecten als observaties (in plaats 

van bevindingen) in de rapportage op te nemen. 

 

Samenwerking HRM-functie 

Betrek HR tijdig. Je komt op ‘hun’ terrein.  

• Benut elkaars expertise; HR heeft  modellen en raamwerken die ook voor de social auditor 

nuttig kunnen zijn. 

• Stem waar mogelijk werkzaamheden en onderzoeken met elkaar af. 
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C. Welke kennis en kunde is nodig c.q. moet worden vergroot? 
 

Affiniteit 

• Het eerste dat is vereist, is een zekere affiniteit, in de vorm van een onderkenning van en 

geloof in het belang, een interesse in social controls en een geloof in de mogelijkheid om dit 

goed te kunnen onderzoeken. 

 

Modellen en kennis 

• Modellen voor social controls moeten geen doel op zich zijn. Risico is dat het te ingewikkeld 

wordt en het teveel gaat om het vullen van het model.  

Daarom geen ‘groot’ model aanreiken, maar handvatten bieden, zodat de  auditors zelf, naar 

inschatting van de situatie, zelf de nodige instrumenten kunnen inzetten. Ze moeten hierbij 

ook op gevoel afgaan, mede gevoed door ervaring, dialoog en ‘het gesprek bij de 

koffiemachine’. 

• Maak gebruik van en leg verbanden met andere metingen en onderzoeken zoals een CRSA, 

een medewerkermotivatiemeting, een cultuurscan, absentie/ziektecijfers, turn-over van 

mensen.  

 

Vaardigheden 

• Minimaal vereist zijn senior vaardigheden m.b.t. interviewen (diepte interviews, doorvragen, 

etc.) en rapporteren (ook te zien als proces i.p.v. alleen een product).  

• Voor de auditors die zich hierin verder willen specialiseren zijn ook andere senior 

vaardigheden nodig zoals bijvoorbeeld op het gebied van faciliteren. 

• Minder uit te gaan van het stramien: A) model � B) onderzoeken (documenten bestuderen, 

vragen stellen) � C) antwoorden (woorden) optellen = ‘de waarheid’.  

Meer gebruik te maken van zaken die de dialoog en de (h)erkenning versterken, zoals 

faciliteren van CRSA’s, socratische werkwijze (de waarom-vragen stellen), waarderend 

onderzoeken en het reconstrueren van een herkenbaar ‘kleurbeeld’ dat uit dit alles ontstaat. 

• De auditor moet daarom kunnen inleven, sparringpartner kunnen zijn op managementniveau 

en conceptueel kunnen denken. 

• Niet na te streven dat iedereen (alle auditors) social controls gaan auditen. Het vereist, zoals 

eerder genoemd, enige affiniteit. Voor veel auditors betekent het buiten de comfort-zone 

moeten treden. 

Wel zou bij iedereen respect voor de het auditen van social controls moeten bestaan (voor 

het belang en voor de mogelijkheid daartoe binnen de eisen van de beroepsgroep) en 

voldoende begrip om de betekenis er van te begrijpen. In dit kader is de volgende metafoor 

gebruikt: alle auditors zouden moeten kunnen zwemmen, geïnteresseerden gaan ook 

snorkelen (hetgeen al zeer verdiepend kan werken), maar duiken is voor specialisten. 

 

Houding 

• Het onderzoeken van social controls vereist meer dan bij hard controls een onbevangen, 

open houding. 

• Vaak is het niet nodig c.q. zou het zelfs helpen om geen hard oordeel (in de vorm van een 

classificatie) te geven, maar meer te spiegelen (het eigen verhaal teruggeven, te triggeren, 

maar wel o.b.v. deugdelijk onderzoek). 

Overigens gelden daarbij wel bepaalde grenzen. Net als bij harde controls dient desnoods te 

worden geëscaleerd als ‘tight’ controls (beleidsuitgangspunten van de organisatie) worden 

overschreden. 
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