
Omdenken door te focussen op risico’s en kansen

In- en externe audits dienen ingestoken te worden vanuit het kansen & risicodenken. Hier kan, gezien het 
risicodenken binnen de ‘nieuwe’ ISO-normen voor managementsystemen, toch niet meer aan ontkomen wor-
den? Hoogste tijd voor het kansen & risicogestuurd plannen en uitvoeren van audits. Het expliciet focussen 
op risico’s en kansen vraagt om een andere denkwijze, een andere werkwijze en andere competenties. Bent 
u al overtuigd dat kansen & risicogestuurd auditen ons veel meer brengt en oplevert?

Voeren we audits uit omdat het nu een-
maal moet van bijvoorbeeld ISO of omdat 
we er zelf iets aan hebben? Audits zijn een 
essentieel onderdeel van management-
systemen en uiteindelijk ook van goed 
bestuur (‘governance’). De functie van au-
diten is het management voorzien van re-
levante en betekenisvolle informatie over 
de doeltreffendheid van managementsys-
temen en de prestaties van onderling met 
elkaar samenhangende bedrijfsprocessen. 
Die systemen hebben als doel de organi-

aangepakt. Door het programmeren, voor-
bereiden en uitvoeren van audits expliciet 
te baseren op de top-risico’s (en kansen) 
voor de organisatie wordt de focus ge-
legd op zaken die echt relevant zijn voor 
alle interne en externe stakeholders. 
Een voorbeeld van een organisatiebreed 
risicoprofiel staat ter illustratie weerge-
geven in figuur 1. Het doel van een audit-
programma is om vanuit het kansen- en 
risicodenken meer zekerheid te verkrijgen 
over de doeltreffendheid van aanwezige 
managementsystemen. Of om meer in-
zicht te krijgen in de mate waarop de or-
ganisatie en onderlinge samenhangende 
interne en uitbestede processen beheerst 
zijn. Op basis van verkregen inzichten en 
resultaten dient het management weer te 
acteren en bij te sturen. Uiteindelijk geven 
risicogestuurde audits antwoord op de 
(impliciete) managementvraag of de orga-
nisatie ‘in-control’ is over de in- en externe 
risico’s en kansen die mede samenhangen 
met de veranderende in- en externe con-
text van de organisatie en de belangen van 
kritische stakeholders. Het insteken van 
audits vanuit bedrijfsdoelen en risico’s & 
kansen, in plaats vanuit voorgeschreven 
(beheers-) maatregelen of acties, vraagt 
om een andere manier van denken – ook 
wel aangeduid als ‘omdenken’. 

satie te ondersteunen in het beheersen 
van risico’s en het benutten van kansen 
om uiteindelijk duurzaam succesvol te 
zijn. Hoogste tijd dus om de veelal compli-
ance gestuurde audits achter ons te laten 
en voortaan kansen & risicogestuurd te 
auditen.

De effectiviteit van managementsyste-
men wordt bepaald door de mate waarin 
vastgestelde risico’s en kansen binnen de 
bedrijfsprocessen geïntegreerd worden 
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LEGENDA RISICO’S:

1. Slechte bereikbaarheid
2. Te duur inkopen
3. Uitval klantsysteem
4. Contaminatie product
5. Storing productieproces 
6. Onveilig product 
7. Uitval kritische leverancier
8. Verlies klantgegevens
9. Foutief onderhoud
10. Incompetent personeel

Figuur 1: Een voorbeeld van een organisatiebreed risicoprofiel.
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HET BRENGT EN LEVERT MEER OP
Wat brengt het ons om kansen & risico-
gestuurd te auditen en wat levert het op? 
Naast dat het veel leuker is voor auditor en 
auditee zit de meerwaarde in:
• Meer begrip en draagvlak; door de au-

ditfunctie te positioneren als een instru-
ment van en voor het management.

• Het beter onderbouwen van auditdoel, 
scope en resultaat; door de risico’s & 
kansen van de organisatie, processen 
en/of middelen expliciet te maken en 
centraal te stellen.

• Een duidelijke relatie en communicatie-
tussen betrokkenen; door de taal van de 
business te spreken en door beter in te 
leven in de belangen en behoeften van 
stakeholders.

• Efficiëntere en effectievere uitvoering 
van audits; door meer te focussen op 
echt belangrijke zaken.

• Het bevorderen van de transitie naar de 
nieuwe managementsystemen; door te 
starten met kansen- en risicogestuurde 
audits. 

• Hogere kwaliteit van de opvolging van 
de audit en verbetermaatregelen; door 
focus op het beter beheersen van top-
risico’s & kansen.

• Een ‘lean’ integraal management-

auditprogramma wordt gebaseerd op de 
top-risico’s en kansen van de organisatie 
(zie figuur 1). Organisatiebrede top-risico’s 
moeten in het kader van de nieuwe ISO-
normen voor managementsystemen top-
down beoordeeld worden. Deze worden 
gebaseerd op kritische veranderingen en 
ontwikkelingen in de organisatiecontext 

systeem en reductie van de ‘cost of con-
trol’.

WE GAAN OMDENKEN EN 
RISICOGESTUURD AUDITEN
Audits worden in principe gepland en vast-
gelegd in een (jaarlijks) auditprogramma. 
Het vaststellen van een risicogestuurd 

ANALYSE CONTEXT
EN BEOORDELEN 

RISICO’S & KANSEN DOEL 
risicogestuurd 

auditprogramma

UITVOEREN 
risicogestuurd 

auditprogramma

MONITOREN &
BIJSTELLEN

risicogestuurd 
auditprogramma

Figuur 2: Een risicogestuurd auditprogramma.

VASTSTELLEN
 risicogestuurd 

auditprogramma 
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(zoals de Brexit) en/of veranderende be-
hoeften of verwachtingen van stakeholders. 
Maar ook op een evaluatie van de prestaties 
van het managementsysteem, de daartoe 
behorende kritische processen, de (non)
conformiteit van producten en diensten 
en de klanttevredenheid. Een vastgesteld 
organisatiebreed risicoprofiel (figuur 1) is 
de start van het vaststellen, uitvoeren, mo-
nitoren en bijstellen van het risicogestuurde 
auditprogramma (zie figuur 2). 

Naast het auditprogramma wordt ook 
het auditproces (kansen &) risicoges-
tuurd ingestoken. In figuur 3 staat het V-7 
auditprocesmodel geschetst. De zeven 

wordt een inschatting gemaakt van de ver-
wachte tijdsbesteding. Desgewenst wordt 
een en ander uitgelegd door het auditteam 
in een kick-off meeting met alle betrokken 
auditees.

2. OFF-SITE VERZAMELEN EN BEOORDE-
LEN INFORMATIE
Deze stap bestaat uit het bepalen van in- en 
externe informatiebronnen alsmede het 
verzamelen en analyseren van relevante 
informatie met betrekking tot de operatio-
nele context van de audit, zoals betrokken 
processen, activiteiten en/of middelen), aan 
het auditdoel te adresseren operationele 
risico’s of kansen, de bijbehorende (voor-
geschreven) kritische beheersmaatregelen 
(‘key controls’) en geplande verbeteracties. 
Daarnaast wordt relevante informatie ver-
zameld over relevante prestaties, afwijkin-
gen en dergelijke. 

3. VOORBEREIDEN ON-SITE AUDIT
Op basis van de verzamelde en beoordeelde 
risico-informatie worden de potentieel kriti-
sche operationele risico’s of kansen binnen 
de geadresseerde processen, activiteiten 
en/of middelen (auditobjecten) initieel vast-
gesteld en vastgelegd in het kansen- en 
risicogestuurde werkplan (zie figuur 5). Deze 
risico’s en bijbehorende (voorgeschreven) kri-

auditprocesstappen worden hieronder toe-
gelicht. 

1. INITIËREN AUDIT 
De start van een risicogestuurde audit is het 
kansen & risicogestuurde auditprogramma. 
Bij de start van een risicogestuurde audit 
wordt het van de bedrijfsdoelen en daarmee 
verbonden top-risico’s (& kansen) afgeleide 
auditdoel definitief vastgesteld. Daarnaast 
wordt het auditteam vastgesteld (figuur 4). 
Verder worden de te adresseren auditobjec-
ten (processen, activiteiten en/of middelen) 
vastgesteld, de auditees (kansen- of risico-
verantwoordelijken) bepaald, een tijds- en 
capaciteitsplanning vastgesteld. Verder 

ORGANISATIE RISICO AUDITDOEL AUDIT-TEAM

Slechte bereikbaarheid  (01)

Zekerheid verschaffen over de beheersing van de 
 operationele risico’s m.b.t. een kwalitatief goede 

bereikbaarheid van het bedrijf voor klanten (fysiek, 
telefoon, e-mail, website e.d.)

Het geven van inzicht in de kwaliteit van de 
beheersing van de operationele risico’s m.b.t. het 

 leveren van een onveilig product aan klanten

Inzicht verschaffen over de doeltreffendheid van de 
 beheersing van de leveringsrisico’s door kritische leve-
ranciers die de continuïteit in gevaar kunnen brengen 

Zekerheid verschaffen over de effectiviteit van het 
beheersen van de operationele risico’s m.b.t. het in de 

toekomst niet beschikken over voldoende 
medewerkers met de juiste competenties

Inzicht geven in de beheersing van de risico’s m.b.t. 
het efficiënt inkopen van producten en/of diensten

Onveilig product (06)

Uitval kritische leverancier (07)

Incompetent personeel (10)

Te duur inkopen (02)

BEDRIJFSDOEL

Klanttevredenheid  
(ambitie 8-score)

Producten voldoen aan 
klanteisen (norm 98%)

Garanderen continuïteit 
productieproces (norm 99%)

Competent en gemotiveerd
 personeel

Financieel rendement
 (doel 15%)

AM
RM

LM
DM

SVE
KVE

NM
KH

MVP
AVP

Figuur 4: Risicogestuurd auditprogramma (voorbeeld).

AUDITDOEL (PROGRAMMA) FOLLOW-UP AUDIT

4.  On-site uitvoeren audit

1. Initiëren audit

2. Off-site verzamelen 
 en  beoordelen informatie

3. Voorbereiden on-site audit

7. Beëindigen audit

6. Rapporteren 
 auditresultaat

5. Analyseren 
 auditbevindingen

Figuur 3: Risicogestuurd V-7 auditprocesmodel
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tische beheersmaatregelen of verbeteracties 
worden voorbesproken met de auditee(s) om 
een en ander beter te begrijpen en aan te 
vullen. Vervolgens worden de bijbehorende 
opgezette kritische risicobeheersmaatrege-
len of verbeteracties geïdentificeerd en afge-
stemd met de auditee(s). Deze onderling met 
elkaar samenhangende (voorgeschreven) 
beheersmaatregelen (preventief, correctief 
en monitoring) vormen de audittoetsingscri-
teria of het auditnormenkader. De bekende 
(gesloten) PDCA-cyclus is een belangrijk au-
ditcriterium voor het beoordelen van de opzet 
van de beheersing van kansen of risico’s. 

4. ON-SITE UITVOEREN AUDIT
Het uitvoeren van risicogestuurde audits be-
helst het verzamelen van auditbewijsmateri-
aal door het afnemen van diepte-interviews 
met de geselecteerde auditees. Daarnaast 
kunnen aanvullende beoordelingen worden 
gedaan om de prestaties of innovaties van 
de processen in de praktijk te toetsen. De 
beoordeling van de geïntegreerde risicobe-
heersing gebeurt aan de hand van het risi-
cogestuurde auditwerkplan met het daarin 
vastgestelde auditnormenkader. Hierbij 

het organisatiebrede top-risico of kans, 
en de hier achterliggende impliciete 
vraag die het management beantwoord 
wil zien door de audit.

2. Conclusie audit; het trekken van con-
clusies op basis van het auditresultaat 
(risicoprofiel en onderliggende auditbe-
vindingen) en het daarmee beantwoorden 
van de impliciete auditvraag van het ma-
nagement.

3. Operationeel risicoprofiel; het auditresul-
taat bestaande uit vastgestelde en ge-
evalueerde operationele top-(rest)risico’s 
of kansen, rekening houdende met de in 
punt 4 beoordeelde kwaliteit van de hui-
dige (kansen &) risicobeheersing.

4. Auditbevindingen; beoordeling van de 
beoordeelde actuele opzet, het bestaan 
en de werking van de huidige kansen of 
risicobeheersing aan de hand van vastge-
stelde auditcriteria. 

5. Follow-up; noodzakelijke acties van 
 auditees om de beheersing van onaccep-
tabele (rest)risico’s of uitgelezen kansen 
verder te behandelen.

6. Verantwoording; informatie over auditees, 
auditoren, datum en accordering.

wordt gekeken naar zowel de opzet (‘tell 
me’), het bestaan (‘show me’) als de werking 
(‘prove me’). Op basis hiervan worden de 
auditbevindingen met betrekking tot de doel-
treffendheid van de (kansen &) risicobeheer-
sing vastgesteld.

5. ANALYSEREN AUDIT-BEVINDINGEN 
De risicogestuurde audit-bevindingen wor-
den gebaseerd op een evaluatie van de 
geïntegreerde opzet, bestaan en werking 
van de kansen of risicobeheersing. Op basis 
van deze meer traditionele auditbevindingen 
worden de operationele (rest)risico’s (& kan-
sen) geëvalueerd en vastgelegd in het audit-
werkplan. Vervolgens wordt geconcludeerd 
in welke mate de geadresseerde operati-
onele (rest)risico’s of kansen geïntegreerd 
worden gemanaged binnen de onderling met 
elkaar samenhangende processen. 

6. RAPPORTEREN AUDITRESULTAAT 
De risicogestuurde audit wordt afgesloten 
met een kernachtige auditrapportage (zie 
het voorbeeld van figuur 6) en bestaat ten 
minste uit de volgende punten:
1. Doel audit; auditopdracht gebaseerd op 

Figuur 5: Voorbeeld van een auditwerkplan.

AUDITDOEL

AUDIT-OBJECT OPERATIONELE  RISICO’S 
(OF KANSEN)

1. Overstroming bedrijfsterrein
• Onderhoudsprogramma terrein 
• Procedure inspectie riolering
• Bedrijfscontinuïteitsplan

• Eis 24-uurs afhandeling e-mail
• Resources planning centrale
• Werkinstructie afhandeling e-mail
• Klachtenprocedure
• Monitoren wacht- & reactietijden

• Klantentevredenheidsonderzoek
• Onderzoek klantbehoefte
• Instructie monitoren klantenbezoek
• Vermelding tijden website e.d.

4. Ontoegankelijke website

2. Lange telefonische wachttijd
3. Trage reactie op e-mail

5. Openingstijden sluiten niet aan 
op klantbehoefte

VERWACHTE KRITISCHE 
BEHEERSMAATREGELEN AUDITEE

MVD

THM
YH

EMA
YH

GS

Facilitaire zaken

Externe webhost

Klantenservice

Marketing & Sales

Zekerheid verschaffen over de beheersing van de operationele risico’s 
m.b.t. een kwalitatief goede bereikbaarheid van het bedrijf voor klanten 

• SLA webhost bedrijf
• Klachtenprocedure
• Monitoren beschikbaarheid site
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en auditoren stappen gaan maken richting 
risicogestuurd auditen. Dit begint al met het 
in eigen woorden uitleggen aan collega’s 
wat het is en opbrengt. Ter afsluiting nodig 
ik betrokkenen bij de herziening van de ISO 
19011- richtlijn voor het uitvoeren van audits 

7. BEËINDIGEN AUDIT
Het kansen- of risicogestuurde auditrapport 
(zie figuur 6) wordt ter completering en af-
sluiting besproken met de auditee(s). Tevens 
worden afspraken gemaakt over de opvol-
ging van de audit. Indien gewenst wordt het 
risicogestuurde auditrapport gepresenteerd 
in een afsluitende meeting met alle betrok-
kenen.

KENNIS & COMPETENTIES 
AUDITOREN UITGEDAAGD
Het risicogestuurd auditen vraagt om andere 
kennis en competenties van auditor en audit-
team zoals:
• Meer kennis van de organisatie, de 

 bedrijfsprocessen en de branche.
• Het vergroten van zelfinzicht en 

 persoonlijke effectiviteit van de auditor.
• Voldoende zelfvertrouwen en commu-

nicatievaardigheden om als auditor een 
gelijkwaardige partij te zijn voor directie 
en management.

• Betere communicatie en  samenwerking 
binnen het auditteam en met de 
 auditees.

• Meer inzicht en kennis van financieel 
management, bedrijfskunde, 

 procesmanagement en dergelijke.
• Kennis en vaardigheden op het gebied 

van risicodenken, risicomanagement, 
 performancemanagement en risico-
gestuurd auditen.

OPROEP AAN HET VELD
Ik nodig u uit om na te denken over de 
voor- en nadelen van het omschakelen naar 
kansen- en risicogestuurd auditen. Volgens 
mij is het de hoogste tijd dat management 

1. Auditdoel: Zekerheid verschaffen over de beheersing van de operationele risico’s m.b.t. 
een kwalitatief goede  bereikbaarheid van het bedrijf voor klanten.

2.  Conclusie audit: De bereikbaarheid van het bedrijf wordt als redelijk beoordeeld. Beter 
beheerst moet worden de te lange telefonische wachttijden alsmede de trage reactietijd 
op ontvangen mails van klanten. Overstroming, website en openingstijden vormen geen 
risico voor de bereikbaarheid o.b.v. verkregen informatie en huidige inzichten.

3. Auditresultaat: Operationeel risicoprofiel bereikbaarheid bedrijf.

van managementsystemen uit om boven-
staand gedachtegoed hier echt in mee te 
nemen. Tevens roep ik inspecties, certifice-
rende instellingen en de RvA op om dit ook te 
doen bij de ontwikkeling van hun werkwijzen 
en normen (zoals ISO/IEC 17021). Q

Figuur 6: Voorbeeld van auditrapportage.

Edwin (1966) is consultant en trainer op het gebied van de nieuwe ISO-normen voor 
managementsystemen, strategisch & operationeel risicomanagement en risicogestuurd 
& operationeel auditen. Daarnaast coacht hij onder andere auditmanagers, auditprofes-
sionals en auditteams. Voor onder andere Koninklijke NEN verzorgt Edwin al sinds jaren 
diverse (in-company) opleidingen, trainingen en workshops, onder meer op het gebied van 
risicogestuurd auditen en risicomanagement. Edwin Martherus is ook docent bij de NEN 
Beroepsopleiding Integrated Risk-based Auditing. (Meer informatie: 
www.nen.nl/beroepsopleidingauditing) Daarnaast publiceert hij regelmatig artikelen en is 
hij een graag geziene spreker op congressen en seminars. Om te reageren op dit artikel 
bel naar 06 23 36 93 31 of mail naar info@t-riskmanagement.com.

Beoordeelde operationele 
(rest)risico’s: 
1. Overstroming bedrijfs-

terrein
2. Lange telefonische 

wachttijd
3. Trage reactie op e-mail
4. Ontoegankelijke website
5. Openingstijden sluiten  

niet aan op klantbe-
hoefte.
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4.  Auditbevindingen:  Behalen eis van binnen 24 uur reageren en max. 3 min. telefoni-
sche wachtrij  is een kritische tekortkoming. Instructie hierover is niet bekend en de 
resourceplanning van de telefooncentrale schiet ernstig tekort. De klachten over de 
slechte bereikbaarheid hierdoor zijn redelijk tot groot.

ING. EDWIN MARTHERUS MSC. 
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