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Internal Audit en Risk Mangement zijn sterk met elkaar verbonden, al verschilt het in de praktijk nogal hoe de onderlinge relatie is 
vormgegeven. In de financiële sector is bijvoorbeeld vrijwel altijd sprake van een separate Risk Management functie – door het specifieke 
karakter van financiële instellingen en als gevolg van wet- en regelgeving; in andere sectoren is dat veelal niet het geval en heeft  
Internal Audit een zeer belangrijke faciliterende en/of stimulerende rol om het denken over risico’s in de gehele organisatie te  
borgen en/of versterken. 

Op uitnodiging van Jefferson Wells waren 20 leidinggevenden van Internal Audit en Risk Management afdelingen van grote Nederlandse 
organisaties aangeschoven bij een Round Table waar zij een discussie voerden over de relatie tussen Risk Management en Internal Audit. 

Hierna vindt u een beknopte impressie van deze middag, die een aantal duidelijke conclusies opleverde: 

•	 Het thema Risk Management staat momenteel volop in de schijnwerpers, nu de financiële crisis heeft laten zien hoe belangrijk  
het is om tijdig inzicht te hebben in risico’s en snel te anticiperen op veranderende (markt)omstandigheden. Het momentum om de 
Risk Management functie in organisaties te versterken is dus uitstekend. De uitdaging is nu om dit momentum niet voorbij te laten 
gaan en daadwerkelijk te komen tot een betere invulling van Risk Management. Want de crisis heeft ook laten zien dat de  
Risk Management functie (met name in de financiële sector) als gevolg van een veelheid aan factoren onvoldoende uit de  
verf is gekomen. 

•	 Binnen veel organisaties zal Internal Audit een belangrijke rol moeten en/of kunnen vervullen om het thema Risk Management beter 
vorm te geven. Het is pure noodzaak dat Internal Audit dit ook daadwerkelijk doet. Alleen als men in staat is om aan de voorkant 
van de organisatie – bij het ontwikkelen van strategische plannen, het uitvoeren van product launches – in staat is om kritisch mee te 
denken vanuit de business risks zal men de toegevoegde waarde kunnen laten zien. Dat is de beste manier om het bestaansrecht voor 
de toekomst veilig te stellen. Een Internal Auditor die zich teveel richt op de achterkant van de organisatie en teveel de focus heeft op 
procedures en te weinig op business risks loopt het risico te worden wegbezuinigd of uitbesteed. 

•	 Dit alles vraagt om auditors die op niveau een sparring partner kunnen zijn voor de business. Ze moeten breed geïnteresseerd zijn en 
beschikken over zeer goede analytische vaardigheden. Bovenal gaat het echter om de juiste mentaliteit. Een ‘blauwe’ aanpak – sterk 
op feiten en procedures georiënteerd – is niet altijd effectief, want Risk Management is vooral geen technische exercitie maar een 
thema dat tot leven moet komen in de hele attitude en cultuur van een organisatie. De menselijke factor is  
de beslissende. 

Internal auditor heeft unieke positie

Robert Bogtstra leidde namens Jefferson Wells de Round Table in en wees erop dat Internal Audit uitstekend is gepositioneerd om in 
te spelen op de toegenomen interesse voor het thema Risk Management. Hij signaleert een duidelijke trend dat organisaties bereid zijn 
om te investeren in dit thema en ziet dat ook terug in het aantal vacatures dat er bestaat op het gebied van risk management. Volgens 
de ‘officiële’  definitie van het Institute of Internal Auditors (IIA) heeft internal audit het thema risk management ook in de portefeuille: 
“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s 
operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 
effectiveness of risk management, control, and governance processes.”

Belangrijk om daarbij te beseffen: Risk management ligt in het verlengde van het werkveld van de internal auditor en hij/zij kan dus prima 
een ondersteunende rol spelen ten aanzien van (Enterprise) Risk Management. Tegelijkertijd mag dat echter geen afbreuk doen aan de 
objectiviteit en onafhankelijkheid van de oordeelsvorming door de auditor.

“ Enterprise risk management is a process, effected by an entity’s board of directors, management 
and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify 
potential events that may affect the entity, and manage risk to be within the entity’s risk appetite,  
to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.”
Enterprise Risk Management:  Integrated Framework
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

Tjeu Blommaert: “Mag het wat minder blauw?”

De titel van de presentatie van Tjeu Blommaert – hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Maastricht – liet weinig aan duidelijkheid te 
wensen over: “Get relevant or get outsourced”. Blommaert prikkelde de aanwezige auditors door hen een spiegel voor te houden over 
hun toegevoegde waarde. In de huidige tijd is er veel vraag naar beter risk management en de auditor kan volgens hem prima op die golf 
mee surfen. Dat lukt echter alleen als de auditor het vermogen heeft om ook aan de voorkant van een organisatie relevante signalen af te 
geven. “De grote blunders worden meestal gemaakt in de besluitvorming aan de voorkant, en niet in de beheersing in het traject daarna. 
Een auditor die zichzelf alleen laat zien in het natraject van de interne beheersing voegt dan ook weinig toe ten aanzien van het risk 
management van een organisatie. Het gevaarlijkste bedrijf is een bedrijf dat een slechte strategie heeft maar helemaal in control is.” Met 
andere woorden: het is mooi als het schip in een veilige haven is geloodst, maar het behoort eigenlijk op zee te zijn om geld te verdienen.



Met een duidelijke verwijzing naar de Britse Rentokil case – waar het besluit is genomen internal audit deels uit te besteden aan de 
externe accountant – stelde Blommaert dat Internal Audit al gauw het slachtoffer is van efficiencymaatregelen als de toegevoegde 
waarde niet voortdurend wordt bewezen. “Als Internal Audit aan de voorkant met verstand van zaken het management kan 
uitdagen, wordt de afdeling niet geslachtofferd aan efficiency maatregelen.” 

Dat vergt wel de juiste competenties en in veel gevallen een herpositionering van Internal Audit. Ten eerste moet je inhoudelijk in 
staat zijn om de bestuurders op het hoogste niveau uit te dagen. “Neem als voorbeeld autofabrikant Chrysler. Dat bedrijf ging er 
op een gegeven moment toe over om bij de aanschaf van een auto de benzineprijzen te garanderen voor hun klanten. Ik ben van 
mening dat een internal auditor er op zo’n moment moet staan om de risico’s daarvan helder over het voetlicht te brengen en de 
board uit te dagen over zo’n strategie.” 

Ten tweede vraagt zo’n rol vraagt niet alleen om inhoudelijke toppers maar ook om de juiste communicatieve vaardigheden. 
Blommaert gebruikte in dat verband het kleurenmodel dat is ontwikkeld door hoogleraar Léon de Caluwé. In dat model staan 
verschillende kleuren voor verschillende typen managers/veranderaars. De ‘blauwdenkers’ veranderen in dat model aan de hand 
van een blauwdruk met duidelijke doelen, stappenplannen en een uitgewerkt plan voor beheersing. Hoe begrijpelijk het ook is dat 
Internal Audit vaak teruggrijpt op zo’n blauwe benadering, het is niet altijd de optimale aanpak. Het gaat er zeker in de huidige tijd 
om dat de afdelingen meer diversiteit vertonen en meerdere kleurtypen omvatten. “Je moet als internal auditor mensen kunnen 
verleiden, zaken dus in beweging brengen zonder een pistool te gebruiken. Ik constateer dat internal auditors toch vaak wel erg 
blauw zijn. Daar ligt dan ook nog een uitdaging voor de komende jaren.” 

Oege-Jan Klatter: “Ook meekijken bij product launches en strategische positionering”

Oege-Jan Klatter – Corporate Internal Audit Philips – sloot met zijn bijdrage naadloos aan op de woorden van Blommaert. Hij 
schetste hoe Philips de afgelopen jaren een grote transformatie heeft ondergaan van een bedrijf met een breed geschakeerde 
portfolio aan activiteiten naar een bedrijf met een duidelijke focus en identiteit. De drie business Lines (Healthcare, Lifestyle en 
Technology) en de pay off (Sense and Simplicity) onderstrepen dat. In het transformatieproces is ook de rol van Internal Audit 
nadrukkelijk tegen het licht gehouden. Dat resulteert erin dat de afdeling is gekrompen van enkele honderden werknemers naar 
een omvang van 60-70 werknemers, waarbij de nadruk ligt op een hoge kwaliteit. Klatter meent namelijk dat een auditor de 
business risks van een manager of bestuurder tot in de haarvaten moet kunnen begrijpen. 

Ter illustratie daarvan stelde hij onder andere dat de impact van disruptive technology grotere risico’s met zich meebrengt voor 
Philips dan de financiële crisis. Die disruptive technology ontwikkelt zich op hoge snelheid en manifesteert zich op diverse fronten. 
Klatter noemde twee voorbeelden: de ontwikkeling van alternatieven voor de gloeilamp en de verdringing van de beeldbuis door 
LCD en plasmaschermen. “Als auditor moet je op zijn minst op hoofdlijnen begrijpen hoe die technologische ontwikkelingen 
verlopen, maar vooral ook goed de gevolgen en risico’s voor de organisatie in kaart kunnen brengen. Een voorbeeld daarvan: 
gloeilampen worden traditioneel vooral verkocht via de supermarkten, de nieuwe spaarlampen en led-verlichting worden 
hoofdzakelijk afgezet via doe-het-zelf zaken. De channeling ziet er dus compleet anders uit.”

Internal Audit is nu bij Philips nadrukkelijk betrokken aan de voorkant van het bedrijf. Op verzoek van de board van Philips 
heeft Internal Audit het voortouw genomen om risk management in de business stevig op de kaart zetten. Dat heeft onder meer 
geleid tot een periodieke risk management rapportage aan de board. Klatter: “We hebben nu een proces opgetuigd om de top 
tien van risico’s van bedrijfsonderdelen voortdurend te monitoren en in kaart te brengen op impact en probability. Dat dwingt 
de organisatie om na te blijven denken over veranderende bedrijfsomstandigheden. Daarbij gaat het overigens niet alleen om 
financiële risico’s maar bijvoorbeeld ook om risico’s dat de business principles niet worden nageleefd. We hebben in de praktijk bij 
Siemens gezien hoe dat tot miljardenboetes kan leiden.” 

Die systematische monitoring van de risico’s heeft volgens Klatter als neveneffect dat verschillende scenario’s eenvoudiger kunnen 
worden doorgerekend. Een ander bewijs dat de IAD nadrukkelijk aan de voorkant opereert is dat men regelmatig business reviews 
uitvoert en product lauches evalueert. “Dat doen we in een zo’n vroeg moeilijk stadium, al is het dan inhoudelijk natuurlijk nog wel 
lastig, want omgeven door veel onzekerheden. Toch dwingt het tot goede afwegingen en wordt het dan ook door de organisatie als 
waardevol herkend.”

Belangrijk bij dit alles is de steun van het topmanagement. In dat verband haalde Klatter de woorden van topman Gerard 
Kleisterlee aan over het belang van Internal Audit: It’s a place to develop future business leaders and change agents. Internal 
auditors contribute to the realisation of our growth ambitions by encouraging risk taking through value added recommendations. 
Zonder dat commitment uit de top zou de IAD deze rol niet kunnen vervullen. 

Klatter tenslotte: “Je kunt dit onderdeel van je takenpakket pas oppakken als je je andere taken goed op orde hebt. We hebben 
ons de afgelopen jaren dan ook echt via een groeimodel ontwikkeld. En we zijn nog niet klaar. We zetten in op een verdere 
harmonisatie van werkprocessen en data  zodat we op een centrale plaats alle data uit de SAP systemen kunnen analyseren 
en monitoren. Zowel voor de internal audit als voor de externe accountant vergt dat een heel andere werkwijze. Dat vereist 
wereldwijd nog een verdere rationalisatie van werkprocedures.”



 Plenaire discussie
Na de presentaties van Blommaert en Klatter was er een levendige plenaire discussie rondom een aantal stellingen. De uitslagen 
van deze stellingen zijn hieronder opgenomen.

 

“Risk management heeft in de financiële sector gefaald. Maar bedenk wel dat we  
 nu met de bril van vandaag kijken naar de problemen .”

Risk management zit in de basisfunctie van financiële instellingen. De crisis heeft aangetoond dat het veelal niet effectief was 
ingericht. De oorzaken daarvan zijn divers, zo menen de aanwezigen. Risk managers werden gezien als deal breakers waardoor ze 
te weinig echte invloed hadden op de besluitvorming; de focus lag sterk op een geavanceerd gebruik van risicomodellen en te 
weinig op het met gezond verstand daadwerkelijk managen van risico’s; en de financiële keten was te ondoorzichtig waardoor er 
geen zicht was op de samenhang tussen verschillende markten en verschillende soorten risico.

Toch is het te gemakkelijk om achteraf de schuld in de schoenen van falende risk managers te schuiven. In essentie is het 
probleem van de crisis dat het lastig blijkt om te ontsnappen aan kuddegedrag. Als iedereen bepaalde opvattingen blijft volgen is 
het haast onmogelijk om  als eenling een stevig tegenwicht  te bieden.

“De juiste mix van ervaring en competenties is essentieel voor het leveren van  
toegevoegde waarde door Internal Audit.”

De aanwezigen onderschrijven in hoofdlijnen de opvattingen van Blommaert en Klatter over een proactieve houding van de 
Internal Audit die ook aan de voorkant van de business signalen kan afgeven. Een aantal meent dat er daartoe nog wel een slag te 
maken is, want de ‘blauwen’ zijn inderdaad dominant en de personele invulling is qua ervaring soms niet op die taken voorbereid. 
Dat heeft ook te maken met het kweekvijvermodel, waarin talent via Internal Audit wordt opgeleid voor een topfunctie. 

Het gevaar van onevenwichtigheid in de competenties is dat Internal Audit misschien wel gelijk heeft, maar geen gelijk krijgt. Om 
gelijk te krijgen – en dus om serieus te worden genomen – is de juiste communicatieve competentie noodzakelijk.

Eens Oneens  Neutraal
1. Risk Management bij financiële instellingen heeft ernstig gefaald. Het heeft  

geen zin om hiermee op de oude voet verder te gaan.
68% 32% 0%

2. Internal Audit dient het stelsel van risk management te beoordelen.  
Alleen al hierom is de combinatie van risk management en audit in  
één afdeling ongewenst.

56% 39% 5%

3. Internal Audit is een zeer geschikte partij om risk management in een  
organisatie te promoten.

85% 5% 10%

4. Uitkomsten van risk en control self assessments dienen de basis te zijn voor  
het Internal Audit jaarplan. Focus dient te liggen op activiteiten met hoog 
inherent risico waarvan de organisatie stelt dat deze goed worden beheerst.

65% 25% 10%

5. Outsourcen van Internal Audit naar de External Auditor is gewenst omdat dit tot ef-
ficiencies leidt.

5% 80% 15%
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