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Wat zijn Audits van de Toekomst? 
Interne audits zijn een essentieel onderdeel van het kwaliteitssysteem. Ze nemen een belangrijke 
plaats in binnen de PDCA-cyclus. Ze fungeren als check op de werking van uw kwaliteitsmanagement-
systeem en verbeterorganisatie. Helaas blijkt dat interne audits in de praktijk minder opleveren dan 
mogelijk is. Wanneer u uw auditproces inricht volgende de principes van Audits van de Toekomst zult 
u daadwerkelijk toegevoegde waarde van interne audits ervaren.  
 
Naast de toets hoe een procedure in de praktijk werkt, realiseert u het volgende:  

• concrete en structurele verbeteringen; 
• interne audits hebben een duidelijke positie in de organisatie;  
• u kunt sturen op kwaliteitsverbetering als onderdeel van de bedrijfsvoering; 
• u stimuleert kwaliteitsdenken en werken vanuit de verbetergedachte. 

 
Om te komen tot Audits van de Toekomst moet u voldoen aan de volgende vijf randvoorwaarden:  

1. Positionering van Interne Audits als strategisch instrument  
2. Inzet van juiste auditmethodieken 
3. Optimalisatie van het proces interne audits 
4. Juiste competenties en vaardigheden van auditoren 
5. Effectieve aansturing van het auditorenteam 

 
Vijf randvoorwaarden voor Audits van de Toekomst  
We lichten elke randvoorwaarde kort toe.  
 
1. Positionering van Interne audits als strategisch instrument 
In de praktijk is het doel van audits vaak om te voldoen aan de eisen van een bepaald 
certificeringsysteem. Onder het motto ‘we draaien de planning af en stemmen daarmee de externe 
auditor tevreden’. Daarbij is het veelal alleen een toetsinstrument om te beoordelen of de 
procedures daadwerkelijk worden nageleefd in de praktijk. Dit heeft als effect dat auditees het 
ervaren als controlerend. Dit belemmert het kwaliteitsdenken van de medewerkers en verschuift de 
audit snel richting de positie van het ondergeschoven kindje. De organisatie (en vaak ook de directie) 
ziet audits nog niet als een waardevol instrument, maar meer als een verplicht nummer. Hoog tijd 
om de positie van audits te verplaatsen naar een strategisch aantrekkelijke plek. Een essentiële 
voorwaarde is dat dit inzicht start bij de directie. 
 
Wanneer u audits tot een strategisch instrument maakt, wordt het een vast onderdeel van de 
bedrijfsvoering. Een duidelijke visie op audits en een helder doel vanuit de directie is het vertrekpunt.  
Door deze positionering wordt het nut en de noodzaak van audits duidelijker én wordt meerwaarde 
van audits makkelijker gezien en ervaren. Het betekent namelijk in de praktijk dat de directie zelf 
audits in wil zetten om bijv. bepaalde beleidsspeerpunten of kritische processen te auditen en zelf 
belang heeft bij een goede opvolging van de bevindingen. 
 
2. Inzet van de juiste auditmethodieken 
De meest gebruikte auditmethodiek is procesgericht auditen. Audits van de Toekomst bestaan uit 
meerdere methodieken. De toepassing hiervan zorgt voor meer variatie in uw aanpak doordat per 
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methodiek de focus verschilt. Afhankelijk van de fase waarin uw organisatie verkeert, kiest u een 
passende methodiek. Bij procesgericht auditen ligt de nadruk op de vergelijking tussen theorie en 
praktijk van een proces. Dit is tevens de basismethode, de methode waarmee u altijd begint wanneer 
u net een kwaliteitssysteem heeft opgezet. (Strategische) Thema’s staan centraal bij een 
themagerichte audit. Bij een resultaatgerichte heeft u als doel het proces efficiënter te maken. Een 
waarderende audit is een benadering met een focus op ‘het positieve’.  
 
In dit artikel passeren deze vier verschillende auditmethodieken de revue en geven we aan hoe ze uw 
bestaande systeem verrijken.  
 
3. Optimalisatie van het auditproces 
Het auditproces bestaat globaal uit de volgende stappen: 

1. Opstellen planning  
2. Voorbereiden  
3. Uitvoeren  
4. Rapporteren  
5. Opvolgen  

 
Om het auditproces goed te laten lopen is het belangrijk dat deze stappen daadwerkelijk doorlopen 
worden als afgesproken. In elke stap van het auditproces zien wij in onze praktijk een aantal 
valkuilen. Door te voorkomen hierin te vallen optimaliseert u het proces. In het Q-Kompas leest u 
meer over valkuilen. We zien bij elke stap een mogelijke optimalisatieslag. Bijvoorbeeld, bij de 
auditplanning. Om dit effectief te doen is het van belang de juiste onderwerpen en processen te 
kiezen. Om aansluiting te vinden bij de actualiteit neemt u de jaarplannen, resultaten uit interne en 
externe audits en trends uit andere kwaliteitsinstrumenten als input mee. Zo voorkomt u dat in het 
auditproces onderwerpen centraal staan die niet bij de directie op het vizier staan. Dit heeft een 
negatief effect op het draagvlak bij de directie en binnen de organisatie. 
 
In het Q-Kompas vindt u tips voor de andere processtappen in het auditproces.  
 
4. Juiste competenties en vaardigheden van auditoren 
De auditor-functie wordt er vaak ‘bij gedaan’ naast de reguliere werkzaamheden. Dat neemt niet 
weg dat het een volwaardige taak is en dat auditen een vaardigheid is, die moet worden geoefend. 
Het is belangrijk te weten welke vaardigheden de auditoren bezitten en nog nodig hebben. Elke 
auditmethodiek vraagt namelijk om andere vaardigheden. Wij adviseren auditoren te selecteren aan 
de hand van een vooraf opgesteld functieprofiel en ze daarop te toetsen. Daarnaast is het van belang 
auditoren jaarlijks te scholen. 
 
5. Effectieve aansturing van het auditteam 
Hoe houdt u het auditproces op het gewenste niveau? Hoe kan de kwaliteit van de vaardigheid 
geborgd blijven als auditoren maar een paar keer per jaar audits uitvoeren? Door een goede 
aansturing en samenwerking binnen het auditteam te creëren en te handhaven. Dit bereikt u 
bijvoorbeeld door voorafgaand aan een auditronde een bijeenkomst te organiseren voor de 
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auditoren. Zo worden ze voorbereid op de volgende auditronde en kunnen ze met elkaar kunnen 
sparren.  
 
Wanneer u rekening houdt met deze vijf randvoorwaarden, maakt u de stap naar Audits van de 
Toekomst. In het vervolg van dit artikel werken we de tweede randvoorwaarde verder uit.  
 
Voor een verder uitwerking van de andere randvoorwaarden verwijzen we u graag naar het boek 
‘Audits van de Toekomst’.  
  
Verrijking door verschillende auditmethodieken 
Elke organisatie die een kwaliteitssysteem opzet, start met het uitvoeren van procesaudits. Een zeer 
nuttige vorm, die vooral in de beginperiode veel resultaat geeft. Deze methodiek omvat alle 
basisprincipes van intern auditen. Processen, die vaak vanuit de ideale situatie worden omschreven, 
conformeren zich na verschillende auditrondes steeds meer naar de echte praktijksituatie. Wanneer 
processen uitontwikkeld zijn en de ‘volwassenheidsfase’ bereiken, zien wij dat procesaudits niet 
meer opleveren dat een aanpassing in punten en komma’s. U voldoet weliswaar aan de eisen van de 
certificerende instelling, de resultaten wegen niet op tegen de tijdsinvestering die erin zit. Daarbij is 
het voor auditoren en auditees op den duur ook demotiverend om te doen. Het is dan tijd om uw 
auditsysteem te verrijken met andere methodieken. Als u duidelijk voor ogen heeft wat u als 
organisatie beoogt met interne audits, dan kunt u bij dit doel en visie de meest passende 
auditmethodiek(en) selecteren.  
 
We onderscheiden in dit artikel de volgende auditmethodieken:  

• Procesgerichte audits 
• Themagerichte audits 
• Resultaatgerichte audits 
• Waarderende audits 

 
Deze auditmethodieken hebben elk een ander focuspunt en dienen andere doelen. Afhankelijk van 
het te auditen onderwerp of van het doel dat u met uw audits wilt bereiken, kiest u de geschikte en 
passende methodiek. Hieronder komt elke methodiek aan bod.  
 
Procesgerichte audits 
Procesgerichte audits vormen de basis van uw auditsysteem. De meeste organisaties gebruiken deze 
methodiek voornamelijk wanneer zij starten met intern auditen. Bovendien is het één van de eisen 
voor een gecertificeerd kwaliteitssysteem om de werking van de processen middels interne audits te 
toetsen.  
 
Met een procesgerichte audit krijgt u inzicht in: 

• de naleving van procedures in de praktijk; 
• de werking van een proces in de praktijk; 
• de goede en verbeterpunten van processen. 
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Aanpak procesgerichte audits 
In een procesgerichte audit lopen de auditoren samen met de auditee een proces stapsgewijs door. 
Het gesprek start met een open vraag, waardoor de auditee uitgenodigd wordt om te praten over de 
stappen die hij doorloopt in de praktijk. Zo krijgt de auditor zicht op de daadwerkelijke praktijk en de 
daadwerkelijke afwijkingen zonder dat het proces op papier leidend wordt. Hij zoomt vervolgens per 
processtap in op risicovolle aspecten. Wanneer dit helemaal is uitgediept en afgerond, gaat de 
auditor in op een volgend procesonderdeel. 
 
Hierbij stelt de auditor de volgende type vragen: 

• Hoe verloopt het proces in de praktijk? 
• Hoe verloopt de processtap? 
• Welke documenten gebruik je hierbij? 
• Wat gaat er goed in deze stap? 
• Wat gaat er niet goed in het stap?  
• Wat is hier de oorzaak van? 
• Wat kan er beter? 
• Hoe kan het beter? 

 
De ervaringen van BJ Brabant met procesgericht auditen 
 
In gesprek met Kim van de Waeter, beleidsmedewerker: 
 
BJ Brabant gebruikt op dit moment procesgericht auditen. Oorspronkelijk om te voldoen aan 
de HKZ-normen. Nu wordt er zichtbaar een slag gemaakt doordat het Management Team 
input geeft voor de te auditen onderwerpen. Naast dat de auditoren kijken wat er binnen een 
proces mis gaat, wordt er nadrukkelijker gevraagd naar positieve aspecten in een proces en 
het delen en vieren van successen met elkaar.  
 
“We hebben zelf een aanvulling gedaan op het ‘standaard’ procesgericht auditen”, aldus Kim. 
“Aan het eind van het gesprek vragen we aan alle auditees of zij anoniem tips of adviezen 
hebben die ze willen meegeven aan het Management Team. Vervolgens worden deze adviezen 
gebundeld in een rapport met als titel; Gratis Advies.” Dit wordt erg gewaardeerd door zowel 
het MT als de medewerkers. Er zijn al concrete verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van 
tips uit het Gratis Advies. 
 
De auditoren zijn al opgeleid om themagericht te auditen. “Themagericht auditen sluit meer 
aan op de organisatie”, zegt Kim. “Deze vorm van auditen geeft de auditees veel vrijheid, maar 
er is meer kennis en ervaring nodig.” Het voornemen is om een groep auditoren procesgericht 
te laten auditen en een groep themagericht. 
 
Themagerichte audits 
U creëert verbreding van het auditsysteem, wanneer u naast procesgerichte audits ook 
themagerichte audits gebruikt. Bij een themagerichte audit staat namelijk geen proces centraal, 
maar een actueel (strategisch) thema. In een dergelijke audit kunnen meerdere processen en 
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onderwerpen die raakvlakken hebben met het thema aan de orde komen. De doeltreffendheid van 
deze methodiek is het grootst wanneer de thema’s uit het strategisch jaarplan komen. Dan sluiten de 
auditrondes aan op de ontwikkelingen binnen de organisatie.  
 
Met een themagerichte audit ziet u: 

• hoe een actueel strategisch thema zich in de praktijk vertaalt; 
• de risico’s in het thema en de gerelateerde processen; U hoort welke 

beheersmaatregelen al zijn getroffen om risico’s te beheersen en hoe de organisatie 
deze risico’s kan verminderen; 

• de werking van meerdere processen in de praktijk; 
• de goede punten en verbeterpunten van meerdere processen.  

 
Het uitgangspunt van een themagerichte audit is dat de input van de auditee leidend is. De auditee 
geeft in het auditgesprek aan waar het knelt en welke risico’s hij ervaart. De auditor haakt daarop in 
en vraagt door op wat de auditee belangrijk vindt en waar hij verbeterpunten ziet. Auditoren kunnen 
hierdoor sneller risico’s en verbeterpunten constateren.  
 
Veel voorkomende thema’s zijn: 

• Communicatie en overleg 
• Veiligheid 
• Klantgerichtheid 
• Bejegening 
• Inwerken nieuwe medewerkers 
• Stimuleren en motiveren van medewerkers 

 
Aanpak themagerichte audits  
Themagericht auditen houdt in dat de auditoren een specifiek thema of onderwerp toetsen. Ze 
krijgen zicht op de processen die dit thema raken en zoomen meteen in op de risico’s en 
verbeterpunten in deze processen. De auditor hoeft niet, zoals bij procesgericht auditen, stapsgewijs 
het proces af om in beeld te krijgen hoe het proces loopt. Bij themagerichte audits zoomt hij juist in 
daar waar de risicovolle punten liggen, wat daar de oorzaken van zijn en hoe dit verbeterd kan 
worden. 
 
De auditor stelt de volgende type vragen: 

• In hoeverre werkt het thema/onderwerp in de praktijk? 
• Waar zitten de risico’s? 
• Hoe kunnen deze risico’s beheerst worden? 
• Waar blijkt dit uit in de praktijk? 
• Wat gaat er goed? 
• Wat kan er beter? 
• Hoe kan het beter? 
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Een aantal tips om themagerichte audits effectief in te zetten: 
• Neem in de planning de kritische processen en strategische thema’s op, zodat u deze 

in aparte auditgesprekken kunt bevragen. 
• Strategische thema’s en onderwerpen die meerdere processen bevatten zijn geschikt 

voor themagericht auditen. 
• U kunt de methodieken procesgericht en themagericht auditen ook in één 

auditgesprek combineren. Bijvoorbeeld, een auditor start met een themagerichte 
audit over het onderwerp Kwaliteitsmanagement. Tijdens het auditgesprek merken de 
auditoren dat de meeste zaken fout gaan in het proces documentbeheer en zoomen 
daarop in met een procesgerichte audit.  

• Let op het niveau en de affiniteit van auditoren. Elke methodiek vergt andere 
vaardigheden. Sommige auditoren zijn vaardiger in het bevragen van thema’s, terwijl 
anderen de structuur van procesgericht auditen prettiger vinden. Daarnaast vraagt 
themagericht auditen wel enige ervaring. 

• Als u alleen voor de methodiek themagericht auditen kiest, zorg dan dat u in uw 
auditplanning alle processen hebt afgedekt binnen het thema. U moet aan uw 
certificerende instellingen aantonen dat alle processen geaudit zijn in een bepaalde 
periode. 

• Gebruik naast het strategisch jaarplan ook andere kwaliteitsinstrumenten om 
belangrijke thema’s te bepalen. Er komt bijvoorbeeld uit incidentenanalyse dat 
medicatie een veelvoorkomend incident is. Medicatieveiligheid is dan een geschikt én 
actueel thema om mee te nemen. 

 
RIWIS Zorg en Welzijn: Ervaringen themagericht auditen 
 
In gesprek met Eelko Dijkmeijer, medewerker Kwaliteit en Ethiek: 
 
In 2007 heeft RIWIS in korte tijd veel procedures en documenten beschreven om het HKZ-
certificaat te halen. Het certificaat is behaald, maar in veel documenten en procedures was 
zichtbaar dat het onder tijdsdruk is gemaakt. RIWIS heeft daarom in eerste instantie gekozen 
voor procesgericht auditen.  
 
“Hierdoor konden wij de volledige organisatie doorlichten en leidde interne audits tot een 
inhoudelijke verdiepingsslag op ons kwaliteitssysteem”, geeft Eelko aan. Auditoren checkten of 
de processen aansloten bij de uitvoering en of de uitvoering nog behoefte had aan 
andere/aanvullende instructies.” 
 
“Op een gegeven moment bleek het kwaliteitshandboek min of meer op orde. Er kwamen 
minder verbetermogelijkheden uit de audits en ze werden ‘saaier’ en minder verrassend.” 
Daarom is RIWIS overgestapt op themagericht auditen. Het gesprek wordt gestart op basis van 
een onderwerp/thema dat uit het strategisch beleid komt. 
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Wat zijn de ervaringen met themagericht auditen? 
• De auditee heeft meer regie over het gesprek. 
• Associaties en ervaringen met het thema zijn leidend tijdens het gesprek. 
• Hierdoor moeten interne auditoren meebewegen met de auditee. 
• Het auditgesprek wordt levendiger en spannender ervaren. 
• Verbetermogelijkheden krijgen een ander karakter. Waar eerst werd aanbevolen om 

documenten en formulieren aan te passen, is er nu veel meer verbinding met de 
organisatie.  

 
De komende tijd verwachten we dat we prima uit de voeten kunnen met deze methodiek: dus 
we gaan hier zeker binnen RIWIS mee door! 
 
Resultaatgericht audits 
Bij een resultaatgerichte audit ligt de focus op de kwaliteit en effectiviteit van de processtappen zelf. 
Er wordt niet alleen gekeken of de stappen in de processen worden gevolgd, maar ook hoe het 
proces beter, sneller of efficiënter kan. Is het proces goed ingericht? Is er geen sprake van dubbel 
werk of onnodige activiteiten? En dragen de processtappen bij aan het behalen van het doel van het 
proces?  
 
Tijdens het auditgesprek neemt de auditor het proces als leidraad en zoomt hij in op mogelijke 
zogeheten ‘verspillingen’; activiteiten of processtappen die niet noodzakelijk zijn, geen waarde 
toevoegen en waardoor het proces onnodig vertraging oploopt. Voorbeelden van verspillingen zijn; 
meerdere handtekeningen vragen in één proces, onnodig lange doorlooptijden of de cliënt op 
verschillende plekken dezelfde gegevens laten invullen. Centraal staat de vraag; welke activiteiten 
zijn werkelijk noodzakelijk en wat draagt echt bij aan het doel van het proces? Verbeterpunten 
richten zich op het wegnemen of verminderen van deze verspillende activiteiten. Daarmee draagt 
een resultaatgerichte audit rechtstreeks bij aan het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van 
de processen.  
 
Met een resultaatgerichte audit krijgt u inzicht in: 

• elementen in een proces die geen waarde toevoegen (de zogenaamde ‘verspillingen’); 
• hoe de procedure daadwerkelijk werkt; 
• verbeterpunten die betrekking hebben op het elimineren of reduceren van 

verspillingen in een proces; 
• bevindingen die iets zeggen over de kwaliteit van de stappen in het proces. Waar kan 

het efficiënter, sneller en beter? 
• de mate waarin het proces zijn doel bereikt (denk hierbij aan het behalen van de 

onderliggende indicatoren – bevindingen uit audits worden binnen 1 maand 
opgevolgd). 
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Vragen die de auditoren kunnen stellen, zijn: 
• Wat gebeurt er binnen dit proces? 
• Wat gebeurt er binnen een processtap?  
• Hoe werkt dit in de praktijk? 
• Hoe zorgt u dat u het doel van het proces bereikt?  
• Waar kan het sneller? 
• Waar kan het anders?  
• Waar kan het beter? 

 
Op het moment dat de auditoren samen met de auditee een verspilling constateren, kan hij de 
volgende vervolgvragen stellen:  

• Wat is de norm? 
o Bijvoorbeeld in de praktijk is de doorlooptijd van een audit 6 weken; volgens de 

procedure 3.  
• Hoe vaak gebeurt dat? Hoeveel tijd kost dat? 
• Waarom haalt u die niet? Wat is de oorzaak?  
• Wat is het gevolg? 
• Hoe kan het beter, sneller, efficiënter?  

 
Aanpak resultaatgerichte audits 
De toegevoegde waarde van resultaatgericht auditen is dat het proces wordt geoptimaliseerd. Een 
auditor toetst niet alleen of praktijk en theorie matchen, maar kijkt ook samen met de auditee hoe 
het proces efficiënter kan.  
 
Deze benadering is geschikt wanneer de processen al meerdere keren geaudit zijn. Processen 
moeten een zekere ‘volwassenheid’ hebben. Auditoren vragen vanuit de procesgerichte aanpak door 
als ze verspillingen herkennen of als de auditee een verspilling aangeeft. Daarnaast is het belangrijk 
dat het een keuze is vanuit de directie om deze methodiek toe te passen. Denk er daarbij aan dat het 
bedreigend kan zijn wanneer een auditor out of the blue de efficiëntie van het proces of de 
werkwijze van de auditee in twijfel trekt… 
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Tips resultaatgericht auditen 
• Voer alleen een resultaatgerichte audit uit op een proces dat echt ingebed is in uw 

organisatie en meerdere keren geaudit is. Processen waar met een procesgerichte 
audit weinig bevindingen meer uitkomen, bekijkt u met een resultaatgerichte audit 
met een andere bril, zodat u weer een verbeterslag kunt maken. 

• Het is belangrijk dat auditoren zich al voorbereiden op (mogelijke) verspillingen in 
processtappen zodat ze hierop kunnen inzoomen tijdens het gesprek.  

• Neem resultaatgerichte audits mee bij het opstellen van uw auditplanning. Daarnaast 
kunnen uw auditoren de methodiek toepassen binnen procesgerichte audits. 

• Wees u bewust van de auditvaardigheden van uw auditoren. Zorg in de eerste plaats 
dat ze bekend en ervaren zijn met procesgericht auditen. Daarnaast is het belangrijk 
dat auditoren weten wat risico’s en verspillingen zijn en dat zij deze kunnen 
herkennen.  

 
Eduard Dekker, kwaliteitskundige bij Dunea, vertelt: 
 
Bij Dunea is gekozen voor de methodiek Resultaatgericht auditen. “Onze processen zijn al 
geruime tijd resultaatgericht opgezet. Een dergelijke methodiek sluit daar dus goed op aan. 
Verder wilden zowel de organisatie als de auditoren een volgende stap maken in het 
auditproces. Minder toetsend en meer gericht op verbetering.” De audits moesten de 
bedrijfsvoering actiever en vooral positiever ondersteunen. 
  
“Het grootste voordeel van deze methodiek vind ik dat medewerkers in het proces veel 
actiever worden betrokken bij de audit. Er vindt een open tweegesprek plaats en er wordt 
recht gedaan aan (en gebruik gemaakt van) de kennis en kunde van de medewerkers in het 
proces. Hierdoor komen verbetervoorstellen als vanzelf boven drijven.” De methodiek geeft 
bovendien een veel positievere beleving, omdat niet het zoeken naar bewijs van een juiste 
procesvoering, maar het zoeken naar verbeteringen centraal staat.  
 
De auditoren zijn goed opgeleid om de methodiek toe te passen. “In de praktijk moeten alle 
deelnemende partijen nog wel wennen aan hun rol. Zo leveren medewerkers nu verbeteringen 
aan. Deze verbetervoorstellen worden door de auditors voorgelegd aan de proceseigenaar. Dit 
was voor de proceseigenaren wennen, omdat zij meestal zelf de grootste inbreng hadden bij 
de audits.”  
 
“Concluderend ontstaat met resultaatgericht auditen een win-win situatie voor auditoren, 
medewerkers, proceseigenaar en uiteindelijk ook voor de klant! Wij zijn erg tevreden met deze 
methodiek.” 
 
Waarderende audits 
Waarderend auditen is te combineren met elke eerdergenoemde methodiek. Een valkuil bij 
procesgericht auditen is dat de auditor focust op wat niet goed gaat. Dit kan bij de auditee 
controlerend overkomen. In een waarderend auditgesprek vraagt de auditor specifiek naar de 
positieve punten in een proces en de rol van de auditee hierin. Bovendien vraagt hij op welke wijze 
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de positieve punten behouden kunnen blijven. Hierdoor krijgt het gesprek een positiever karakter en 
wordt de auditee gestimuleerd om zelf een bijdrage te leveren aan verbetering.  
 
Waarderend auditen levert zo positievere gesprekken op, de auditee raakt gemotiveerd om zelf 
continu te verbeteren én hij is trots op de werkzaamheden die hij doet! Uiteindelijk stimuleert u 
hiermee het kwaliteitsbewustzijn binnen uw organisatie. 
 
Met een waarderende audit krijgt u een beeld van: 

• de positieve en sterke punten in een organisatie; 
• hoe u deze positieve punten behoudt; 
• best practices, waarmee andere afdelingen ook hun voordeel kunnen doen. 

 
Aanpak waarderende audits 
In een waarderende audit vraagt de auditor op een prikkelende en inspirerende manier naar goede 
punten en verbeterpunten in een proces, zonder dat de auditee dit zo voelt en ervaart. De auditor 
stimuleert de auditee vanuit het positieve om tot veranderingen te komen én om juist ook de sterke 
punten uit een proces te behouden.  

• Start met vragen naar de positieve punten van een proces. 
• Vraag naar geslaagde momenten waarop een gewenst resultaat is bereikt en bouw daarop 

door. 
• Maak in de inleiding duidelijk dat het nog steeds gaat om het toetsen van procedures in de 

praktijk en het achterhalen van goede punten en verbeterpunten. Veel auditees ervaren een 
waarderende audit als een prettig gesprek. Achteraf verbaast het hen als er toch 
verbeterpunten komen. Dat doet het effect van de waarderende audit teniet en dat is 
jammer.  

• Houd altijd in de gaten hoe de auditee reageert op uw ‘positivisme’. Niet iedereen vindt dit 
prettig. Doseer dan en wissel af met meer standaard procesgerichte vragen.  

 
Voorbeelden van vragen zijn: 

• Noem eens een voorbeeld waarin het proces goed is gegaan. Wat was uw rol daarin? 
• Wat levert een goed werkend proces voor u op?  
• Wat is nodig om het proces goed te laten blijven werken? 
• Welke best practices kunt u noemen? 
• Waar bent u het meest trots op? Wat moeten we behouden volgens u? 

 
In een waarderende audit gaat het nog steeds om een proces of thema. Waarderend auditen is 
hiermee meer een benadering dan een methodiek. Het combineert daarom goed met de andere 
auditmethodieken. Bijvoorbeeld; een auditor merkt in een auditgesprek dat de auditee weerstand 
vertoont. Hij is niet bereid om verbeterpunten aan te dragen en heeft het gevoel getoetst te worden. 
Dan is het goed om de waarderende audittechniek toe passen.  
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Tips waarderend auditen 
• Gebruik processen die al een keer in een procesgerichte audit aan bod gekomen zijn. 

Op deze manier is de auditee bekend met het proces en kan de auditor op een 
positievere manier naar de mogelijke risico’s vragen. 

• Loopt een auditgesprek wat stroef? Door middel van waarderende vragen kan het 
gesprek op gang komen en blijven.  

• Gebruik waarderend auditen wanneer u uw collega’s mee wilt krijgen in het 
kwaliteitsdenken. 

 
Peter Nitrauw, senior kwaliteitsmanager bij The Greenery, vertelt: 
 
The Greenery heeft gekozen voor waarderend auditen. Daarmee veranderen de auditees hun 
stijl van ‘overhorend en beoordelend auditen’ in positief en waarderend auditen. Nitrauw 
realiseert zich dat ze met The Greenery 180 zijn gedraaid met de keuze voor een nieuwe 
auditmethodiek. “De koers is hiermee scherper aangezet”.  
 
“Bij The Greenery waren we al een tijd op zoek naar een andere insteek bij het auditen. 
Medewerkers werden moe van het oude systeem, ze zagen op tegen het beoordelende 
karakter”, aldus Nitrauw. “Vorig jaar maakten we op een meeting voor kwaliteitsmanagers 
voor het eerst kennis met waarderend auditen. We waren zo enthousiast dat we Luluk van de 
Water meteen hebben uitgenodigd om bij ons een training te geven. Op basis hiervan hebben 
we besloten waarderend auditen als nieuwe methode aan te pakken.” 
 
“Het grootste voordeel van deze methode vind ik dat de kwaliteitsafdeling een belangrijke rol 
heeft. Medewerkers zien het niet meer zo zeer als afhankelijke afdeling die hun werk komt 
beoordelen. De afdeling krijgt een meer koersbepalende rol. Door medewerkers net iets 
anders te benaderen, raken ze meer betrokken en kan je ze enthousiasmeren om continu te 
verbeteren!” 
 
“Wij ervaren de overstap naar deze methodiek als erg goed”, sluit Nitrauw af. “In het begin 
was het lastig om de nieuwe methodiek goed toe te passen in de praktijk. Met auditen val je 
namelijk snel terug in oude patronen. Het is daarom belangrijk om de methodiek steeds goed 
voor ogen te houden.” 
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Wanneer toe te passen? 
Welke methodieken het meest geschikt zijn hangt af van de doelen die u met audits wilt bereiken. In 
onderstaande tabel vindt u per besproken methodiek het doel en in welke fase deze methodiek het 
meest passend is. Op basis van uw visie en de fase van uw organisatie kiest u welke methodieken u 
combineert. 
 
 Proces 

gerichte audit 
Themagerichte 
audit 

Waarderende 
audit 

Resultaatgerichte 
audit 

Doel Verloop van 
procedures in de 
praktijk toetsen  

Doorvertaling van 
(strategische) 
thema’s in de 
praktijk toetsen 

Inzicht in best 
practices en sterke 
punten en het 
enthousiasmeren 
van auditees 

Effectiviteit en 
efficiëntie van het 
proces verhogen 

Fase 
van de  
organisatie 

Bij opstarten van 
auditproces, bij 
een net opgezet 
kwaliteitssysteem 
en continue als 
basismethodiek. 

Directie wil 
strategische 
thema’s toetsen  
Audit is 
onderdeel 
verbeterproces 
rondom een 
bepaald te 
verbeteren 
thema. 

Bevorderen van 
kwaliteitsdenken 
en veranderings-
bereidheid 

Efficiëntere 
processen 
(processen verkeren 
in 
volwassenheidsfase) 

 
Conclusie 
In dit artikel hebben wij u kort laten kennismaken met Audits van Toekomst. Audits zijn, mits goed 
toegepast, een waardevol verbeterinstrument. In onze visie bereikt u een optimaal resultaat 
wanneer u rekening houdt met de vijf randvoorwaarden. Eén van de randvoorwaarden is een juiste 
keuze van de methodieken. We hebben u kennis laten maken met een viertal methodieken waarmee 
u afhankelijk van de situatie in de organisatie kunt variëren. Wanneer u de methodieken op de juiste 
manier op elkaar afstemt, de auditoren goed opleidt, realiseert u daarmee al een verdiepingsslag op 
u verbeterproces.  
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