
DE AUDIT EXPERTISELADDER
Een interne auditor levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering binnen uw organisatie. Wanneer 
is een medewerker geschikt als interne auditor? Waarin en hoe kan een auditor zich verder ontwikkelen? In deze 
bijlage vindt u onze visie op de expertiseontwikkeling van interne auditoren. U krijgt inzicht in de competenties van 
uw auditoren en in hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Profiel interne auditor Welke kenmerken heeft een goede auditor?

Ontwikkelmogelijkheden Waarin kunnen interne auditoren zich ontwikkelen?

Ontwikkelen in de praktijk Hoe kunnen uw auditoren zich praktisch verder ontwikkelen?
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Het samenstellen van het juiste auditteam is een belangrijke randvoorwaarde voor kwalitatief goede audits. Daarnaast zijn  
auditoren ambassadeurs voor het kwaliteitsdenken binnen uw organisatie. Alleen met capabele en gemotiveerde auditoren zet 
u de interne audit als kwaliteitsinstrument optimaal in. Over welke kenmerken beschikt een goede auditor? Op het moment 
dat u een nieuwe auditor aan uw team wilt toevoegen, adviseren wij u onderstaand profiel als uitgangspunt te nemen. In de 
vaardigheidstraining krijgt de auditor in spe vervolgens de gelegenheid zich te ontwikkelen in de specifieke auditvaardigheden. 

Profiel interne auditor 
Welke kenmerken heeft een goede auditor?
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 - Heeft passie voor kwaliteit. 
 - Stelt open vragen waar het moet en gesloten vragen 

waar het kan.
 - Is in staat om vanuit een helicopterview de juiste 

vragen te stellen en antwoorden in het totaalplaatje te 
plaatsen.

 - Stelt zich objectief op.
 - Heeft regie over het gesprek.
 - Luistert actief en vraagt door.

 - Heeft goede schriftelijke vaardigheden waarmee de 
rapportage snel, beknopt en volledig wordt opgesteld.

 - Is in staat procesgericht te denken.
 - Is in staat procesoverstijgend te denken.
 - Heeft analytisch vermogen.
 - Is inlevend en diplomatiek.
 - Is in staat een veilige setting te creëren.
 - Laat zich niet om de tuin leiden.
 - Heeft een gezonde nieuwsgierigheid.

Auditoren beginnen met een ‘Basistraining interne audits’. Auditen is een vaardigheid. En vaardigheden verbetert u door erva-
ring en oefening. Het is belangrijk om de deskundigheid van uw auditoren op peil te houden en te verdiepen. De ervaring leert 
dat auditoren het na de basistraining fijn vinden zich op onderdelen (bijvoorbeeld doorvragen of rapporteren) te verdiepen, 
om de vaardigheden zo beter in de vingers te krijgen. Afhankelijk van de richting die uw organisatie opgaat en de affiniteit 
van auditoren om zich te bekwamen in andere auditmethodieken, kunnen ze hun vaardigheden ook verbreden. Hieronder een 
overzicht van de specificaties per ontwikkelniveau:

Ontwikkelmogelijkheden 
Waarin kunnen interne auditoren zich ontwikkelen?

 - Een auditgesprek voor te bereiden en de kritische    
momenten in het proces te filteren.

 - In een prettige setting een auditgesprek te voeren.
 - (Open) vragen te stellen over het proces en de risico-

volle momenten.
 - Actief te luisteren.
 - Door te vragen bij aandachtspunten.

Vaardigheden
Met de juiste basisvaardigheden is een interne auditor in 
staat om:

Een ideale auditor: 

 - Een bevinding te bespreken en daarbij ook de oorzaak 
en het gevolg aan de orde te laten komen.

 - Actief naar goede en verbeterpunten te vragen.
 - Vanuit een helicopterview naar een proces te kijken.
 - Een gesprek samen te vatten en op een plezierige 

manier af te sluiten.
 - Een rapportage op te stellen waarin de goede en ver-

beterpunten kort, bondig en concreet verwoord zijn.
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 - Een auditgesprek op praktische wijze voor te bereiden.
 - Een gesprek te leiden en voldoende diepgang te 

creëren.
 - Concrete en volledige (objectiveerbare) bevindingen te 

formuleren.
 - Adequaat in te spelen op aandachtspunten in het 

gesprek.
 - Het gesprek zo sturen dat de rapportage gemakkelijk 

op te stellen is en geen informatie ontbreekt.
 - Collega-auditoren te begeleiden.

Verdieping
Na verdieping zijn de basisvaardigheden aangescherpt en 
is de interne auditor aanvullend in staat om:
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 - Vanuit een andere auditmethodiek het auditgesprek   
te voeren. Zoals met: 
• resultaatgericht auditen
• waarderend auditen
• risicogericht auditen
• themagericht auditen
• systeemgericht auditen
• de tracermethodiek

 - Te bepalen op welk moment welke auditmethodiek   
het meeste oplevert.

 - Tijdens een gesprek te schakelen tussen verschillende 
auditmethodieken als dat de toegevoegde waarde    
van dat gesprek vergroot.

Verbreding
Na verbreding van de vaardigheden is de interne auditor 
in staat om:

Het is belangrijk uw auditoren te faciliteren in de groei van hun deskundigheid. Naast trainingen zijn er meerdere werkvormen 
om uw auditoren te begeleiden en te motiveren. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden die uw auditoren handvatten en 
vertrouwen geven om zelfstandig een audit uit te voeren. Q-Academy kan u adviseren over voor u passende werkvormen en u 
desgewenst ondersteunen bij de uitvoering. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. 

Ontwikkelen in de praktijk 
Hoe kunnen uw auditoren zich praktisch verder ontwikkelen?

Welke werkvormen van Q-Academy passen bij uw leerbehoefte?
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Meeloopdagen

Wat:   Trainers of ervaren auditoren  
           lopen mee bij praktijkaudits.                                
Doel:  Auditoren gericht begeleiden  
            en voorzien van feedback 
           (aan de hand van leerdoelen),  
           inzicht verkrijgen in groeps- 
           niveau en constateren trends  
           en verdiepingsmogelijkheden.

Training

Wat:   Training inclusief praktijk-     
           audits onder begeleiding.     
Duur:  2 tot 4 dagdelen               
Doel:  Aanleren basisvaardigheden 
           interne audits, opfrissen en/      
           of aanscherpen auditvaar-
           digheden, aanleren nieuwe 
           auditmethodiek.

Kick Off

Wat:    Aftrapbijeenkomst 
Duur:  Half dagdeel      
Doel:   Visie en werkwijze interne  
            audits communiceren,   
            afstemmen focus komende  
            audits, teamgevoel creëren,  
            auditoren gelegenheid 
            geven hun inbreng te 
            geven. 

Intervisie

Wat: Uitwisselen ervaringen                                     
Duur: Half dagdeel            
Doel: Leren van en met           
 elkaar, trends bespreken, 
 focus van training 
 bepalen.

 - Basistraining interne audits
 - Doeltreffend rapporteren

 - Verdiepingstraining interne audits
 - Opfristraining

 - Resultaatgericht auditen
 - Waarderend auditen
 - Risicogericht auditen
 - Themagericht auditen
 - Systeemgericht auditen
 - Tracermethodiek
 - Auditen in zelfsturende teams

Basisvaardigheden 

Verdieping

Verbreding 

Onderdeel van CQT Zorg & Gezondheid

http://www.qacademy.nl/
http://www.qacademy.nl/
mailto:informatie%40qacademy.nl?subject=
https://twitter.com/qacademy_nl
https://nl.linkedin.com/groups/QAcademy-opleidingspartner-voor-de-zorg-7413468/about
http://www.cqt.nl

