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Auditing

Toetsing t.b.v. borging en verbetering van 

- systeemkwaliteit

- productkwaliteit

- professionaliteit

Met als doel het kwaliteitssysteem te beoordelen op 

- doeltreffendheid 

- functioneren



Interne Audit

� Discrepantie tussen procedures in KHB en praktijk 

� Diepgang beperkt Resultaat voorspelbaar

� Verbeteringen in beleid en strategie: onvoldoende

� Auditor: Gewenning en procesblindheid               demotivatie



Auditing

Valkuil 

- Beheersbaarheid 

- Ultieme perfectie

Kwaliteitssysteem: doel i.p.v. middel

Méér impact als strategisch verbeterinstrument 

- bij meting van voortgang en toetsing van 

strategische ontwikkelingen / visie organisatie



Auditing: nieuwe stijl

Oplossing

- Denk in vrijheidsgraden

- Tolerantie voor variatie 

Verdraaide organisaties: terug naar de bedoeling

Wouter ‘t Hart, Verdraaide organisaties 2012



Auditing: nieuwe stijl

Brede oriëntatie 

- Doelstellingen

- Visie

- Competenties professionals 

Aandachtspunten

- Integrale samenhang en toegevoegde waarde 

van activiteiten en processen

- Onderlinge relaties tussen teamleden



Appreciative Inquiry
=

Waarderend auditen

� Een zienswijze die op een waarderende 

manier naar de wereld kijkt

� Een ‘methode’ om verandering in een 

organisatie vorm te geven die uitgaat van 

de kracht van de organisatie



Appreciative Inquiry

Appreciative

� Erkennen van het beste in de 
mensen en de wereld om ons 
heen

� Waarderen van het potentieel 
in de mensen en de 
organisatie

� Waarde vergroten van de 
organisatie

Inquiry

� Onderzoeken door verkennen en 
ontdekken

� Leren: nieuwsgierig en open

� Vragen stellen, bestuderen, 
zoeken, verkennen, verdiepen in



DNA van AI

Principe:

� Kies het positieve als focus voor onderzoek

� Onderzoek de verhalen die leven in de organisatie

� Benoem thema’s die in de verhalen naar voren komen 

� Onderzoek die verder

� Creëer gedeelde beelden voor een gewenste toekomst

� Vind innovatieve wegen om die toekomst te creëren



AI proces: de 5D cyclus

Discovery
Het beste wat is

Dream
Wat zal zijn?

Design
Wat is nodig?

Destiny

creëren

Destiny
De toekomst 

creëren

De 

kern

De 

positieve 

kern



Toepassingsmogelijkheden

Auditing

Kwaliteitsevaluatie

Teambuilding

Organisatieverandering
Lean procesverbetering

Functioneren en beoordelen

Cultuurverandering

Persoonlijke, individuele sfeer



• Fase

– Starten met audits en net opgezet Q-
systeem; vervolgens handhaven als 
basismethode

• Doel

– Naleving en effectiviteit van procedures 
in de praktijk

• Inzicht

– Naleving van procedures in de praktijk

– Werkzaamheid van een proces in de 
praktijk

– Systematische aanpak van 
verbeterpunten van processen

• Fase

– Bevordering van kwaliteitsdenken en 
veranderingsbereidheid

– Lerende organisatie

• Doel

– Inzicht in best practices en sterke 
punten; enthousiasmeren van auditees

• Inzicht

– Positieve en sterke punten in de 
organisatie

– Wijze waarop positieve punten worden 
behouden

– Best practices, waarmee andere 
afdelingen/werkplekken voordelen 
behalen

Kenmerken
non-conformiteiten en      waarderende audits (1)



• Focus auditor

– Toetsing van theorie versus praktijk, 
procesrisico’s en verbeterpunten

• Aanpak

– Stapsgewijze inspectie van het gehele 
proces

– Trechtermodel: van breed naar 
specifiek

• Focus auditor

– Best practices, rol en 
verantwoordelijkheden van auditee in 
vergelijking met best practices

• Aanpak

– Benadering vanuit een positieve 
grondhouding

– Stimulering van auditee om tot 
veranderingen te komen en juist de 
sterke punten uit een proces te 
behouden

Kenmerken
non-conformiteiten en      waarderende audits (2)



Voorbeeld vragen 

Non-Conformiteiten
audit



Voorbeeld vragen 

Waarderende audit



• Voorbeeldvragen

– Hoe verloopt het proces in de praktijk?

– Hoe verloopt de processtap?

• Wordt de processtap op de juiste manier 
uitgevoerd

– Welke documenten worden gebruikt

• Is de informatie compleet

– Zijn er afspraken gemaakt

• Hoe zijn die tot stand gekomen

• Waar zijn die terug te vinden

• Worden afspraken nageleefd en zo ja, waar 
wordt e.e.a. geadministreerd

• Voorbeeldvragen

– Noem een voorbeeld waarin het proces 
goed is gegaan

– Hoe kwam dat: wat was uw rol

• Vragen naar de oorzaak

– Wat levert een vlot verlopend proces op

• Vragen naar een goed punt

– Wat kan beter

• Vragen naar een verbeterpunt

– Hoe kan het beter

• Vragen naar een verbetervoorstel

– Welke voorbeelden van best practices
kunt u noemen

– Waar ben je trots op

Wie Wat Waar Welke Waardoor Waarom

Kenmerken
non-conformiteiten en      waarderende audits (3)



Appreciative Inquiry

is vervanger voor  

Non-Conformiteiten audit

Vraag



Auditing: traditioneel versus vernieuwend

� Procesgericht /NC auditen is een geschikt uitganspunt en verschaft 

de fundamentele basis van het interne auditsysteem.

� Periodieke toetsing van de werkzaamheid van processen is 

belangrijk.

De waarderende auditmethodiek is een aanvulling voor verdieping





Traditionele audit: 

Accent op NC              bij medewerker gevoel op controle van fouten

Auditor: checklist met gedetailleerd programma              voorspelbaar 

Ervaring: (dwingend) keurslijf 

Besef auditor en auditee: 

• doel audit is duurzame kwaliteitsverbetering en 

niet zozeer signalering van fouten en onvolkomenheden



Waarderende audit: 

Creëren sfeer van openheid en vertrouwen            dieper ingaan op 

achtergrond en context van gesignaleerde knelpunten

Nadruk in gespreksvoering op:

• Benoeming van sterktes

• Benutting van talenten

• Aanduiding van successen



Met een bejegening op constructieve basis door 
formulering van waarderende en onderzoekende vragen 
zijn medewerkers eerder bereid om kritisch te 
reflecteren op het eigen werk.

Vraag



In mijn rol als intern auditor bepaal ik
door mijn houding en de toon en intentie van mijn vragen
wat de diepgang en relevantie van de antwoorden wordt

Vraag



Communicatie

Inhoud

Structuur

Interactie

Emotie



Auditor: ambassadeur Q-systeem

Harde competenties

• Procesgericht denken

• Helikopterview, 
procesoverstijgend denken

• Open vragen stellen waar het 
moet en gesloten vragen waar
het kan

• In staat tot stellen van juiste 
vragen en antwoorden weten te 
plaatsen

• Doorvragen

• Beoordelend, niet sturend

• Zich niet om de tuin laten leiden

• Goede schriftelijke vaardigheden

Zachte competenties

• Gemotiveerd; ja,en-houding

• Pragmatisch

• Luistervaardig

• Inlevend en diplomatiek, niet 
oordelend

• Veilige setting creëren

• Analytisch vermogen



• Stelt wat-vragen

• Doelgericht

• Zelfbewust

• Kort van stof

• Bepalend

• Ongeduldig

• Wil controle

• Stelt wat-vragen

• Doelgericht

• Zelfbewust

• Kort van stof

• Bepalend

• Ongeduldig

• Wil controle

• Stelt wie-vragen

• Emotioneel

• Levendig

• Praat graag

• Optimistisch

• Wispelturig

• Wil enthousiasme

• Stelt wie-vragen

• Emotioneel

• Levendig

• Praat graag

• Optimistisch

• Wispelturig

• Wil enthousiasme

• Afstandelijk

• Voorzichtig

• Zorgvuldig

• Gedisciplineerd

• Emotieloos

• Wil redenen

• Stelt waarom-vragen

• Afstandelijk

• Voorzichtig

• Zorgvuldig

• Gedisciplineerd

• Emotieloos

• Wil redenen

• Stelt waarom-vragen

• Rustig

• Geduldig

• Vriendelijk

• Coöperatief

• Gevoelig

• Wil persoonlijk contact

• Stelt hoe-vragen

• Rustig

• Geduldig

• Vriendelijk

• Coöperatief

• Gevoelig

• Wil persoonlijk contact

• Stelt hoe-vragen
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INVLOED

innemend

INVLOED

innemend

DOMINANT

sterke wil

DOMINANT

sterke wil

STABIEL

volhardend

STABIEL

volhardend

CONCENTIEUS

nauwkeurig

CONCENTIEUS

nauwkeurig

resultaatresultaat

perfectieperfectie

waarde-

ring

waarde-

ring

stabiliteitstabiliteit

Extrovert

snel / luid

Extrovert

snel / luid

Introvert

langzaam / zacht

Introvert

langzaam / zacht

Ta
a

k
g

e
ri

ch
t

ra
ti

o
n

e
e

l /
 g

e
sl

o
te

n

Ta
a

k
g

e
ri

ch
t

ra
ti

o
n

e
e

l /
 g

e
sl

o
te

n

M
e

n
sg

e
rich

t

E
m

o
tio

n
e

e
l / o

p
e

n

M
e

n
sg

e
rich

t

E
m

o
tio

n
e

e
l / o

p
e

n

• Dominant

• Invloed

• Stabiel

• Consciëntieus

Sociale stijlen:

• Doordrijver

• Verteller / expressief 

• Vriend /aimabel

• Denker

Type auditor:



HOE DOE JE DAT?

EEN WAARDEREND INTERVIEW…



Een waarderend interview…

� Een vraag naar een verhaal over een succesvol moment

� Onderzoek het waarom van het succes

� Hoe dit succes vast te houden

� Hoe kun je meer van deze momenten creëren

� Onderzoek de rol van de verteller van het verhaal

OEN: Open, Eerlijk, Nieuwsgierig

Pas op met:
- Waarom vraag

- Meerkeuze vraag



Communicatie

� Vragen bepalen hoe we kijken en leggen daarmee een basis voor 

het co-creëren van een nieuwe toekomst

� De verandering begint op het moment dat we de eerste vraag 

stellen

� Positieve vragen leiden tot positieve verandering

Advies:
…Onderzoek eerst wat er wél is, 

vóórdat je kijkt naar wat er niet is…



Communicatie

� Duidelijkheid over rollen is het resultaat van dialoog en discussie

� Kwaliteit van de dialoog tussen auditor en auditee en het samen 

kritische kijken naar de processen is belangrijk om 

• Buiten dagelijkse kaders te treden

• Verbeterpunten te ontdekken

• Betere resultaten te boeken

� Afwisseling met standaardaanpak met procesgerichte vragen  

signalering van verbeterpunten



Resultaat waarderend interview:

� ik- of jij-vorm verandert naar wij-vorm

� Generatie van energie, ambitie en actiebereidheid t.a.v. 
creëren en bijdragen aan realisatie van oplossingen

� Toename kwaliteitsbewustzijn en motivatie medewerkers



Rapportage

CCKL/RvA-eis:

� Objectief 

� Feitelijk 

Waarderende Audit: individuele ervaringen auditees

Auditor: expliciete opdracht

- Doorvragen

- Vertaling van persoonlijk relaas naar feitelijke bevinding

- Vergelijking tussen voorschrift en praktijk



Toepassing van alternatieve typen 
audits geeft tegelijkertijd op 

meerdere fronten kwaliteitswinst

Vraag



Take home messages

� Een lerende laboratoriumorganisatie heeft belang bij nieuwe prikkels 

om de inspiratie vast te houden voor leren en continu verbeteren

� NC-audit is een degelijke basis waarop verder kan worden gebouwd

� Waarderend auditing is een goede aanvulling op een NC-audit

� De verschillende focuspunten van nieuwe audittechnieken (thema, 

waarderend, resultaat, risicogericht): 

• genereren bevindingen op alternatieve dimensies 

• verschaffen feed back op processen

• geven op meerdere fronten kwaliteitswinst



Verder lezen

1. Vernieuwend auditen: een combinatie van toetsing en motivatie 

(Analyse april 2013)

2. Audits van de toekomst: meer waarde halen uit audit 

(Kluwer, 2012)

3. Waarderend auditen legt focus op verbetering (Kwaliteit in 

Bedrijf, 2010)




