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Doel van deze presentatie 

• Bewustwording impact menselijk gedrag op 
beheersingsvraagstukken in organisaties 

 

• Meenemen in de wereld van de niet-tastbare 
gedragsbeinvloedende factoren (soft-controls) 

 

• Voorbeeld van een onderzoek naar softcontrols binnen een Agile- 
omgeving 
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Omgevingssignalen C&G-1 
Bron: NRC.nl d.d. 25-04-2017 

 

Voor VVD is integriteit van voorzitter niet in het geding 

 Henry Keizer zou zich volgens onderzoekssite Follow The Money 
schuldig hebben gemaakt aan zelfverrijking. 

    Keizer en zijn partners werden in 2012 eigenaar met 30.000 euro 
eigen geld van een uitvaartorganisatie, terwijl de club volgens 
eigen, openbare jaarrekeningen 31,5 miljoen waard zou zijn. De 
transactie heeft onder toeziend oog van commissarissen Loek 
Hermans en Anne-Wil Duthler plaatsgevonden, die toen ook 
allebei senator voor de VVD waren. 

 

 De ophef over de transactie was nooit ontstaan als Keizer in 2014 
niet ook partijvoorzitter van de VVD was geworden. 
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'Cultuur in ICT is giftig’  
Waarom veel vrouwen en 
professionals met een andere 
etnische achtergrond de branche 
de rug toe keren.(Karpor Center) 
 
 
 
 
 

De meest gehoorde reden om voortaan weg 
te blijven bij IT-werkgevers is dat de 
respondenten zich oneerlijk behandeld 
voelen. 
 
Vrouwen zeggen hier veel vaker mee te 
maken te hebben dan mannen. 
 
Bron: https://agconnect.nl/artikel/cultuur-ict-giftig 8-05-2017 

https://agconnect.nl/artikel/cultuur-ict-giftig
https://agconnect.nl/artikel/cultuur-ict-giftig
https://agconnect.nl/artikel/cultuur-ict-giftig
https://agconnect.nl/artikel/cultuur-ict-giftig
https://agconnect.nl/artikel/cultuur-ict-giftig
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Omgevingssignalen C&G-3 
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• MCGC: “Introductie van Cultuur als expliciet onderdeel van corporate 
governance” (hfdst 5 rapport) 
 

Bron: Corporate Governance Code 8 december 2016 



 
 
 

Wat doe je? 

Wat denk je? 

Gedrag, cultuur en beheersing 

 
Wat wil je? 

Prof. 
Edgar 
Schein/ 
MIT 
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Mentaal model 

Mentale modellen 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

http://www.behaviouralauditing.nl/
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Drijfveren vloeien voort uit mentale modellen 
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Mentale modellen zijn: 
 
• Basisaannames 
 
• Percepties 
 
• Overtuigingen 
 
• Meningen  

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

http://www.behaviouralauditing.nl/


Mentale modellen ontwikkelen zich… 
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In de loop van ons leven door: 
 
• Opvoeding 
 

• Sociale omgeving 
 

• Professionele vorming 
 
• Persoonlijke ervaringen 
 
 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

http://www.behaviouralauditing.nl/


Mentale modellen  
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• Kunnen elkaar verrijken of dwarszitten 
 

• Bevatten veel wijsheid en een hoop onzin 
 

• Ontginnen levert altijd nieuwe visies, 
  perspectieven, ideeën en kansen op 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

http://www.behaviouralauditing.nl/
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Hoe mentale modellen zich uiten… 
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…in de vorm van Opvattingen, Meningen en  

Aannames (OMA’s) 

• Dit is niet ons probleem! 
 

• Dat accepteert de klant nooit! 
 

• Dat hebben we al eens geprobeerd! 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

 

http://www.behaviouralauditing.nl/


Mentaal model en gedrag 
 
 

 
 

 
Sociaal- 
Psycho- 
logische 

processen 
 

 
Organisatie 

culturele 
processen 

 
 

Mentale 
modellen 

 
 

Gedrag 

Aannames, theorieën, beelden en verhalen van 
mensen, die bepalen hoe zij de wereld zien en zich daarin 
gedragen  
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In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

http://www.behaviouralauditing.nl/
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Wat zijn jouw drijfveren? 
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Wat zijn 
jouw 
drijfveren? 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

http://www.behaviouralauditing.nl/


Organisatiecontrolmodel van Kaptein(2009) 
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De acht softcontrols 

8 cultuurdimensies die helpen het gedrag van mensen te beïnvloeden 

 

De zogenoemde softcontrols 

(Kaptein, 2009) 

 

• Helderheid 

• Voorbeeldgedrag 

• Betrokkenheid 

• Uitvoerbaarheid 

• Transparantie 

• Bespreekbaarheid 

• Aanspreekbaarheid 

• Handhaving 
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Definities van twee softcontrols 
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Helderheid: Het moet voor bestuurders en medewerkers duidelijk zijn 
wanneer er sprake is van (on)rechtmatig handelen. 
 
 
 
 
Bespreekbaarheid:  Zijn dilemma’s bespreekbaar? Waar niet 
gesproken wordt over grijze gebieden, dreigt de doofpot.  



Nog een softcontrol 
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Nog een softcontrol 
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https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4 https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4 

Filmpje 

Filmpje Sociale conformiteit 
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https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4
https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4
https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4
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Hoe de FA/IT auditor ‘kijkt’  
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Interne beheersing volgens het NBA/COS 315 

 

• Interne beheersing: 

 

 Proces: geïmplementeerd en onderhouden 

 

 Door: management en personeelsleden 

 

 Doel: doelstellingen t.a.v. betrouwbare financiële verslaglegging, 
 efficiency/effectiviteit activiteiten en naleving wet- en
 regelgeving 

 

• Accountant dient inzicht te verwerven in de Governance structuur 
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Auditriskformule (klassiek) 
 

 

 

    AR= IR * ICR * DR 
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Auditriskformule Anno 2017 

 

 

    AR= IR * ICR * BR * DR 

            Behavioural Risk                         
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Softcontrol scan in de audit 
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Kenmerken Behavioural Audit  

• Kwalitatief onderzoek: gericht op de betekenis die personen aan hun 
omgeving en wat zich daarin voordoet geven, te achterhalen en patronen 
daarin te identificeren 
 

• Learning History onderzoek: doel om patronen bespreekbaar te maken 
 

• Kijken door de ogen van de mensen die je bestudeert, in hun woorden 
 

• Open en flexibel 
 

• Toetsingskader ontbreekt 
 
 
 
 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

http://www.behaviouralauditing.nl/


Wat, hoe en waarom Behavioural Audit 
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• Inzicht krijgen in drijfveren voor gedrag van organisatieleden 
 

• Beïnvloeden van het sociaalpsychologische klimaat en organisatiecultuur 
 

• Ontsluitingsmethode is diepte-interview  
 

• Belangrijkste onderzoeksinstrument is de auditor zelf 
 

• Vertrouwen van de manager versus medewerkers en auditors 
 

• Transparantie over voorbereiding, uitvoering en resultaten 
 
 
 

 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

http://www.behaviouralauditing.nl/


Voorbereiding Behavioural Audit 

29 
Cultuur en Gedrag in onderzoeken / 10 mei 2017 

• Gesprek met opdrachtgever zodat hij/zij een goed beeld 
  krijgt van aard onderzoek en wijze van rapportage 
 

• Bereidheid van opdrachtgever om de organisatie te laten leren en 
  dat proces te faciliteren 
 

• Opdrachtformulering: op welke vragen moet het onderzoek 
  een antwoord geven? 
 

• Onderzoeksvraag heeft voorlopig karakter (gaandeweg kan  
  focus verschuiven) 
 

• Vastleggen welke bronnen worden geraadpleegd 
 

• Eerste selectie van informanten betrokken bij onderzoek 
In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

http://www.behaviouralauditing.nl/


Identificeren Noticeable results  
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• Opmerkelijke feiten en gebeurtenissen 
 

• Direct observeerbare zaken die concreet en  
  meetbaar (kwantificeerbaar) zijn 
 
• Over het bestaan is iedereen het eens, betekenis kan verschillend 
  over worden gedacht 
 

• Interview blijft gegrond in de feitelijke en actuele context 
 

• Bijvoorbeeld: formele besluiten, reorganisaties, 
  klanttevredenheidsonderzoeken etc…. 
 

• Formulering dusdanig dat er geen discussie ontstaat 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

http://www.behaviouralauditing.nl/


Sensitizing concepts 
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• Gevoelig makende begrippen  
 
• Bieden denkkader als vertrekpunt voor onderzoek (hulpmiddel) 
 

• Worden ontwikkeld op basis van literatuurstudie 
  en documentenonderzoek 
 

• Kunnen worden ontleend aan referentiekader (bijv. de 8 
  softcontrols van Kaptein) 
 
 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

 

http://www.behaviouralauditing.nl/


Reflectieve gesprekken 
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• Noticeable results aan geïnterviewde voorleggen 
 

• Auditee vragen, uitnodigen te reageren 
 

• Openheid gesprek 
 

• Onderzoeken van aannames en interpretaties door manier van vragen 
  stellen 
 

• Reflectie komt op gang 
 

• Bewustwording van verbanden bij auditee en soms nieuwe inzichten 
 

• Diepte-interview 
 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 
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Data-verzameling en analyse 
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• Interviews uitwerken in transcripten (blijf je bij de verwerking en 
analyse dicht bij de werkelijkheid (= betrouwbaarheid).  
 

• Kwalitatieve data-analyse m.b.v. Atlas TI 
 

• Eerste fase: open coderen van interviewfragmenten die van belang 
  zijn (ruwe onderzoeksmateriaal) 
 

• Tweede fase: axiaal coderen; codes die bij elkaar horen in clusters 
  groeperen en elke cluster krijgt zijn eigen code 
 

• Derde fase: selectief coderen; speuren naar verbanden en patronen 
  in en tussen de clusters 

In deze presentatie is gebruik gemaakt van materiaal ontleend aan www.behaviouralauditing.nl 

 

http://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/validiteit-en-betrouwbaarheid/
http://www.behaviouralauditing.nl/
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•Menu  

•Home 

•Training 

•Ondersteuning 

•Blog 

•Publicaties 

•FAQ 
 

“Wij openen de deur voor je, maar je moet zelf naar binnen gaan” 

 
Hiernaast zie je een overzicht van al onze (e-)trainingen en opleidingen. Klik op de training of opleiding waarover je wil worden geïnformeerd. Je vindt dan ook een brochure van de training of opleiding en een elektronisch aanmeldformulier.

 

                                                

Masterclass Behavioural Auditing 

 

Het voeren van reflectief onderzoekende gesprekken 

 
Workshop kwalitatieve data-analyse met maxQDA 

   

 

Masterclass Behavioural Auditing (6-daagse) 
De 6-daagse masterclass Behavioural Auditing is bedoeld om de 'ins and outs' van de opzet en uitvoering van behavioural auditing in de vingers te krijgen.  

 

Leerdoelen 

 

 

•Je kunt behavioural auditing positioneren als interdiscipline binnen het vakgebied auditing. 

•Je leert theoretische inzichten te vertalen naar inzichten die betrekking hebben op het denken en doen van mensen in de auditpraktijk van je eigen organisatie.

•Je bekwaamt je zich in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van relevant en deugdelijk onderzoek gericht op gedrag gerelateerde beheersingsvraagstukken in organisaties.

•Je oefent reflectie- en dialoogvaardigheden en raakt vertrouwd met het ontwerpen en uitvoeren van reflectieve, onderzoekende gesprekken.

•Je leert hoe je op een deugdelijke wijze de gespreks- of interviewgegevens kunt analyseren en tot bevindingen kunt komen. 

•Je ontwikkelt facilitatorskills en je leert hoe je bevindingen kunt verwerken in een helder, aansprekend rapport. 
 

De 6 dagen zijn verdeeld over drie blokken. De data zijn 7 en 8 september, 21 en 22 september en 12 en 13 oktober 2017. 

 

We streven er naar de masterclass altijd door te laten gaan. Bij onvoldoende deelnemers verzorgen we een passend alternatief voor iedereen die zich heeft ingeschreven voor de masterclass. 

 

Deze masterclass bieden we ook als inhouse variant aan. 

BROCHURE  

INSCHRIJVEN  

 

Masterclass Behavioural Auditing (3-daagse) 
De 3-daagse masterclass Behavioural Auditng is bedoeld als inhouse training in combinatie met training-on-the-job. We starten met een verkorte opleiding en training om direct daarna met het auditteam in de eigen organisatie een behavioural audit uit te 

 

In de opzet van deze masterclass kunnen we veel maatwerk leveren.  

Naam:Email:Betreft: Bericht: 

   

 

Het voeren van reflectief onderzoekende gesprekken 
Een goed onderzoekend gesprek kan de bevindingen tijdens audits een belangrijke meerwaarde geven. Menig auditor is onzeker over deze manier van gegevens verzamelen. Ook zijn er vragen over de betrouwbaarheid van de op deze manier verkregen informatie. V

Deze tweedaagse 'blended' training bestaat uit een aantal onderdelen. Voorafgaand aan de eerste dag doorlopen de deelnemers een e-training, waarin de belangrijkste basistechnieken aan bod komen. Tijdens de 2-daagse 'classroom' training gaan we in op de gev

De e-training bestaat uit een aantal videofragmenten van gespreksonderdelen. Verschillende scènes tonen veel voorkomende fouten die de effectiviteit in de weg staan. Andere scènes laten zien hoe het ook kan waardoor de effectiviteit aanzienlijk groter i

Deze training verzorgen wij uitsluitend als in company training. Neem contact met ons op als je belangstelling hebt. 

 

In dit trainingsprogramma: 

 

•ervaren deelnemers hoe belangrijk een goede voorbereiding is en leren zij hoe zij dat systematisch kunnen aanpakken 

•raken zij vertrouwd met een half gestructureerd gespreksmodel, het zogenaamde topic interview 

•krijgen zij inzicht in de effecten van verschillende gesprekstechnieken en leren zij hoe zij die in hun eigen praktijk effectief kunnen inzetten

•leren zij beeldvorming en oordeelsvorming van elkaar te scheiden 

•ontwikkelen zij wendbaarheid in gespreksvoering 

•kunnen zij lastige situaties op een constructieve manier oplossen 

•kunnen zij de waarde en de betrouwbaarheid van de verkregen informatie op een verantwoorde manier toetsen. 
Naam:Email:Betreft: Bericht: 

BROCHURE  

   

 

Onze gegevens 
Arnhemsebovenweg 40 

3971 MK Driebergen-Rijsenburg 

+31 343 52 41 11 

info@behaviouralauditing.nl 

<em> Email address protected by JavaScript. </em> 

 

Openingstijden van ons secretariaat zijn maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur. 

 

Adres t.b.v. navigatiesysteem: Mevrouw van Vollenhovenpark 36, Driebergen – Rijsenburg 

•Home  

•Training  

•Ondersteuning  

•Blog  

•Publicaties  

•FAQ  
 

Contact 
Heeft u een vraag of een opmerking, vul dan onderstaand formulier in. U hoort snel van ons! 

NaamEmailOnderwerp Bericht 

                                                                                                 

 

ACS 

Behavioural Auditing & Consulting 

 

Kaartgegevens ©2017 Google 

 

Kaartgegevens ©2017 Google 

Kaartgegevens ©2017 Google 
Gebruiksvoorwaarden 

Choose a location: 
Een kaartfout rapporteren 

 

Kaart 

 

Terrein 

Satelliet 

 

Labels 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief  
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https://www.behaviouralauditing.nl/training/
https://www.behaviouralauditing.nl/training/
https://www.behaviouralauditing.nl/
https://www.behaviouralauditing.nl/training/
https://www.behaviouralauditing.nl/ondersteuning/
https://www.behaviouralauditing.nl/blog/
https://www.behaviouralauditing.nl/publicaties/
https://www.behaviouralauditing.nl/faq/
https://www.behaviouralauditing.nl/training/brochure_mcba/
https://www.behaviouralauditing.nl/training/inschrijven_mcba/
https://www.behaviouralauditing.nl/training/brochure_interview/
mailto:info@behaviouralauditing.nl?subject=
https://www.behaviouralauditing.nl/
https://www.behaviouralauditing.nl/training/
https://www.behaviouralauditing.nl/ondersteuning/
https://www.behaviouralauditing.nl/blog/
https://www.behaviouralauditing.nl/publicaties/
https://www.behaviouralauditing.nl/faq/
https://www.google.com/intl/nl-NL_US/help/terms_maps.html
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Narratieve rapportage 
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• Op de manier van een verhaal (begin, midden en einde) 
 

• Verantwoording (hoe, wie geïnterviewd, hoe data-analyse) 
 

• Onderzoeksresultaten verdeeld over twee kolommen 
 

• Het gaat niet om het oordeel van de auditors 
 

• Schetsen van meerdere perspectieven m.b.t. relevante thema’s en 
  onderwerpen uit het onderzoeksmateriaal 
 

• Auditors brengen diepgang aan: blinde vlekken of onderwerpen 
  waarover men liever niet spreekt 
 

• Food for thought voor alle betrokkenen  
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Case: Onderzoek softcontrols binnen een Agile 
omgeving  
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 Voorbereiding onderzoek softcontrols binnen 
 een Agile omgeving 
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• Intakegesprek met opdrachtgever/probleemstelling 
 

• Bepalen noticeable results 
 

• Bepalen sensitizing concepts (gevoelig makende 
  begrippen) o.b.v. 5 van de 8 softcontrols van Kaptein 
(2009) 
 

• Opstellen voorlopige onderzoeksvraag 
 

• Preselectie te interviewen personen 
 

• Opstellen Plan van Aanpak 
 
 



Uitvoering onderzoek softcontrols binnen een 
Agile omgeving 
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• Onderzoeksvraag: Wat is de beleving van de medewerkers bij de in 
 gang gezette ontwikkelingen en manier van implementeren 
 
• Diepte-interviews met leden Agile team  
 

• Sensitizing concepts afgeleid van softcontrol van Kaptein 
  (Uitvoerbaarheid, Helderheid, Voorbeeldgedrag, Bespreekbaarheid, 
   Betrokkenheid)  
 
• Afgesloten met twee kolommen structuur rapportage   



Wat de onderzoekers opviel tijdens het 
onderzoek softcontrols binnen een Agile 
omgeving 
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• Uitvoerbaarheid: Er is behoefte aan een consistent 
 veranderingsverhaal  
 

• Helderheid: Medewerkers hebben hun eigen idee over de praktische 
 invulling van de doelstellingen van Agile werken 
 
• Voorbeeldgedrag: Het valt op dat er een verschillende beleving is 
  over voorbeeldgedrag 
 
• Bespreekbaarheid: De klankbordrol voor moeilijk bespreekbare zaken 
 is onduidelijk belegd 
 

• Betrokkenheid:De veranderhistorie van de organisatie lijkt het 
draagvlak negatief te beïnvloeden 



Afsluitende workshop BA 
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Inleidend op de activiteiten in de workshop zetten de onderzoekers 
op een rijtje: 
 
• Wat was de onderzoeksvraag? 
 
• Hoeveel mensen hebben we gesproken? 
 
• Hoe hebben we geanalyseerd? 
 
• Uitleg over layout -/stand van zaken en follow-up van de rapportage 
 
• Uitleg over de workshop sec.  
 
Het 2 kolommenrapport blijft in tact en wordt in de workshop ter 
lezing uitgereikt aan de deelnemers, na de workshop weer ingenomen 



Afsluitende workshop BA 
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Op een grote flap worden 4 vragen uitgewerkt: 
 
• Wat verbaasd de onderzoekers in de rapportage? 
 
• Welke gevoelens roept de rapportage op en waarom? 
 
• Zijn er vragen? 
 

• Wat is belangrijk voor je? 
 
Rolverdeling: 
Onderzoekers zijn van de inhoud maar ook ondersteuning 
voor de facilitator. 
 
Facilitator leidt de workshop procesmatig 
  



Afsluitende workshop BA 
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Rapport, na de workshop, uitbreiden met:  
  
• een foto van de beantwoording van de 4 vorige vragen 
 
• adviezen aan de opdrachtgever gebaseerd op een integrale 
  behandeling van de hoofdstukken in de rapportage  

 
Of 
 

De keuze laten aan de deelnemers van de in hun ogen belangrijkste 
onderwerpen, ‘hun kindje’ 
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