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Executive Summary 

Internal auditors komen in hun professionele omgeving regelmatig te maken met overnames. Veel overnames 

behalen niet het gewenste resultaat. Dit onderzoek beschrijft de rol die de internal auditor kan spelen bij een 

overname om zo aan een goed resultaat van de overname bij te dragen.  

Dit onderzoek beantwoordt de volgende probleemstelling:  

 Welke rol kan de internal auditor spelen bij een overname? 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek. Vervolgens zijn de conclusies hieruit getoetst 

aan de visie van zowel autoriteiten op het gebied van internal auditing, als aan de visie van een aantal 

topmanagers. Hierdoor wordt een interessante vergelijking mogelijk, tussen de mening van audit-experts en die 

van hun belangrijkste klant: het hoger management. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

 Internal auditors willen graag een grotere rol bij overnames spelen dan ze op dit moment doen; 

 Internal auditors zien voor zichzelf zowel een rol bij het geven van zekerheid, als een adviesrol bij een 

overname, in diverse fasen van het proces; 

 Het management legt de nadruk op het geven van zekerheid door de internal auditor bij een overname; 

 Rondom strategieformulering bij een overname is de rol van de auditor zeer beperkt. Dit wordt 

onderschreven door zowel de audit-experts als de gevraagde managers; 

 Waar wij onszelf zien als een hooggekwalificeerde afdeling die prima in staat is een aantal taken uit te 

voeren bij een overname, zijn onze opdrachtgevers daar nog niet van overtuigd. 

 Volgens de audit-experts zijn redenen om de internal auditor te verkiezen boven inhuur van een andere 

(externe) partij: betere beschikbaarheid, uitgebreide kennis van organisatie, focus op risicobeheersing.  

De managers zien deze redenen een stuk minder. De reden „kostenbeheersing‟ wordt juist door de 

managers genoemd. Wellicht willen wij auditors onze professie niet profileren als een low-cost 

consultant. Of misschien zijn er verborgen kosten bij de inhuur van de internal auditor die de auditors 

wel zien, maar het management niet. 

Persoonlijk neig ik naar een meer traditionele rol voor de auditor bij een overname: het verlenen van assurance 

tijdens de laatste drie fasen van een overname. Door alleen assurance te verlenen is de onafhankelijkheid van de 

internal auditor voldoende geborgd. Daarnaast is dit ook de kerntaak van de internal auditor.  In mijn mening heb 

ik de mening van de gevraagde managers sterk laten meewegen. Zij hebben aangegeven dat er behoefte is aan 

deze rol van de auditor. De behoefte van het hoger management en het belang van de onderneming staan voorop 

in de beslissing welke rol de internal auditor speelt. Wat de internal auditor allemaal kan en wil moet uiteraard 

meegenomen worden in deze beslissing, maar is hierin ondergeschikt. 

Ik besluit met mijn stelling dat áls je als auditor graag een adviesrol wil vervullen bij een overname, zonder dat 

hier vraag voor is vanuit het management, dat het tijd is voor een nieuwe baan.  
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Voorwoord 

Met dit referaat sluit ik mijn postdoctorale opleiding, de Executive Master of Internal Auditing, aan de 

Universiteit van Amsterdam af. Ik kijk terug op twee nuttige, gezellige en bovenal leerzame jaren aan de UvA.  

Gedurende deze twee jaar was ik werkzaam als internal auditor bij ABN AMRO Bank waar ik de nodige 

praktijkervaring met overnames heb opgedaan. Dit heeft mijn interesse gewerkt om de rol van internal auditors 

bij een overname nader te onderzoeken en hierbij het eindresultaat. 

Mijn grote dank gaat uit naar Ed van Hecke, voor de begeleiding bij het schrijven van dit referaat. Dank dat je 

me continue hebt uitgedaagd om dit referaat steeds weer een beetje beter te maken. Daarnaast wil ik ook alle 

deelnemers aan dit onderzoek van harte bedanken dat zij hun kennis met mij wilde delen. Arie Molenkamp, 

Hans Nieuwlands, Arie Verberk, Jan Holsboer, Joop van Gennip, Frank Jan de Graaf, René van Tatenhove, 

Bernhard de Vries, Huck Chuah, Erik Sprengers en Roderick Jorna: veel dank voor jullie waardevolle bijdrage. 

Naast de afsluiting van mijn studie sluit ik hiermee ook een mooie periode in Amsterdam af. De afgelopen jaren 

heb ik veel geleerd als trainee en later als auditor bij ABN AMRO Bank. Een nieuw avontuur wacht: Singapore. 

Amsterdam zal ik na drie mooie jaren gaan verlaten om als auditor aan de slag te gaan in deze indrukwekkende 

Aziatische stad. Een nieuwe uitdaging waar ik erg naar uitkijk. 

Voor nu, veel leesplezier met dit referaat. 

 

Saskia Sprengers 

Amsterdam, juni 2009  
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Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De aanleiding voor dit onderzoek is de wetenschap dat veel overnames niet het gewenste resultaat bereiken. 

Daarnaast vond vorig jaar de mega overname van ABN AMRO Bank plaats. Als auditor bij deze bank werd ik 

geconfronteerd met de vraag hoe de interne audit afdeling zich in een dergelijk geval op kan stellen. Dit wekte 

mijn interesse om onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde van de internal auditor bij overnames. 

Wellicht kan de internal auditor een bijdrage leveren om een overname wél het gewenste effect te laten bereiken. 

Overnames zijn lange tijd één van de belangrijkste bronnen van groei geweest voor het bedrijfsleven. Door de 

economische malaise en de kredietcrisis van dit moment hebben er afgelopen jaar minder overnames 

plaatsgevonden. Echter, het is waarschijnlijk dat als de economie aantrekt overnames weer een belangrijke bron 

van groei zullen zijn. Dat maakt het onderwerp ook nu relevant. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te 

verlenen welke rol de internal auditor kan spelen bij een overname.  

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

De centrale probleemstelling van dit onderzoek is de volgende: 

 Welke rol kan de internal auditor spelen bij een overname? 

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

Theorie: 

 Wat zijn de kenmerken van een overname? 

 Wat zijn de risico‟s van een overname? 

 Welke rollen van de internal auditor zijn er in theorie bij een overname? 

Praktijk: 

 Welke rollen van de internal auditor bij een overname observeren we in de praktijk? 

1.3 Onderzoeksmethodiek en beperkingen 

Dit onderzoek bestaat uit theoretisch onderzoek aangevuld met een marginale toetsing van de conclusies hieruit 

aan de praktijk. Voor het theoretisch onderzoek is zowel de audit literatuur als de management literatuur 

aangaande dit onderwerp bestudeerd. Voor beide disciplines gaat het om de Nederlandse en vooral de 

internationale wetenschappelijke- en vakliteratuur. Dit maakt een gedegen analyse mogelijk, waarbij het 

onderwerp vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Het literatuur onderzoek is als volgt uitgevoerd: 

door via de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam via de database Econlit en via Google Scholar op de 

volgende termen te zoeken: merger, acquisition, fusie, overname, audit, internal audit, operational audit. Zowel 

de losse termen als op de combinaties is gezocht. Daarnaast zijn de recente jaargangen van de Internal Auditor, 
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de Accountant en het Audit Magazine doorzocht op relevante artikelen. Dit levert een groot aantal artikelen op. 

Hieruit zijn de artikelen geselecteerd die relevant zijn voor dit onderzoek. 

Voor de marginale toetsing aan de praktijk is voor de volgende benadering gekozen. Zowel de visie van experts 

uit het audit vakgebied als de visie van hoger management is middels een vragenlijst bestudeerd. Die combinatie 

maakt dit onderzoek interessant. Veel onderzoeken focussen primair op de mening van de internal auditor en wat 

volgens hem/haar de rol van audit bij een overname kan zijn. Door ook de mening van het hoger management te 

bestuderen onstaat een totaalbeeld waarin ook de visie van een belangrijke opdrachtgever voor de auditor is 

meegewogen. Elf personen hebben medewerking verleend aan deze marginale toetsing, waaronder enkele 

autoriteiten op het gebied van internal auditing en daarnaast deelnemers uit de hoogste managementlagen van het 

bedrijfsleven. In bijlage II is het overzicht opgenomen van personen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. 

Bijlage III bevat de gebruikt vragenlijst. 

Bij dit onderzoek is getracht zo zuiver mogelijk de onderzoeksvragen te beantwoorden. Toch kent dit onderzoek 

de volgende beperkingen: 

 Gezien de omvang van dit onderzoek is er onvoldoende ruimte voor een diepgaande discussie van alle 

overname literatuur. Aangaande dit onderwerp is veel theoretisch en empirisch onderzoek beschikbaar. 

In dit referaat worden alleen die kaders behandeld die bijdragen aan de discussie van de rol van de 

internal auditor bij een overname. 

 De rol van een internal auditor bij een overname is afhankelijk van de organisatie en het soort 

overname. De maturiteit en expertise van de audit afdeling evenals de relatie met de managing board is 

hierbij van invloed. Dit referaat schept een algemeen kader. Voorzichtigheid dient dan ook betracht te 

worden als men de conclusies van dit onderzoek op de eigen internal audit afdeling gaat toepassen. 

1.4 Leeswijzer 

Dit referaat is alsvolgt ingedeeld: hoofdstuk 2 beschrijft het proces van overnames. Hoofdstuk 3 gaat in op de 

verschillende rollen van de internal auditor bij een overname. Hoofdstuk 4 toetst de conclusies van het 

theorieonderzoek aan de praktijk. Tot slot bevat hoofdstuk 5 de conclusies van dit onderzoek. Zie figuur 1.  

 

Figuur 1: Leeswijzer 

H.1: Inleiding

H.2: Overnames

H.3: Rol van audit bij overnames

H.4: Toetsing aan praktijk

H.5: Conclusies
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2. Overnames 

Internal auditors krijgen in hun professionele omgeving regelmatig te maken met overnames. Hieronder volgt 

een inleiding op overnames. Daarmee wordt antwoord gegeven op de eerste twee onderzoeksvragen, te weten de 

kenmerken en risico‟s van overnames. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2.1 gaat in op overnames 

in het algemeen. Paragraaf 2.2 beschrijft de verschillende fasen van een overname. Paragraaf 2.3 analyseert de 

risico‟s bij overnames. Tot slot geeft paragraaf 2.4 een samenvatting van dit hoofdstuk. 

2.1 Overnames  

Volgens het woordenboek is de definitie van een overname het ‘verwerven van een meerderheidsdeelneming in 

een andere onderneming door verkrijging van het gehele dan wel het grootste deel van de uitgegeven aandelen’. 

Van belang in deze definitie is dat de ene onderneming het grootste deel van de aandelen van een andere 

onderneming in handen krijgt en daarmee zeggenschap heeft over de overgenomen partij. De overnemende partij 

heeft dus een leidende rol. Naast overnames zijn er ook fusies. Een fusie wordt gekenmerkt doordat twee of meer 

voorheen zelfstandige bedrijven samengaan op basis van gelijkwaardigheid. Juridisch gezien zijn er vele 

structuren voor een fusie of overname mogelijk, maar het gaat voor dit onderzoek te ver om deze structuren uit te 

diepen. In de praktijk komen „echte‟ fusies op basis van volledige gelijkwaardigheid nauwelijks voor. In feite 

speelt één van de fusiepartners meestal een leidende rol. Vandaar dat dit onderzoek zich primair op overnames 

richt. Echter, veel van de conclusies uit dit onderzoek zijn ook op fusies van toepassing. 

De afgelopen decennia hebben er veel overnames plaatsgevonden als een belangrijke bron van groei voor het 

bedrijfsleven (Haleblian et al. 2009). Er is dan ook veel academisch onderzoek gedaan naar overnames. De 

academische literatuur beschrijft vijf reeds afgeronde overnamegolven: begin 1900, rond 1920, de jaren 60, de 

jaren 80 en in de jaren 90 van vorige eeuw (Martynova en Renneboog, 2008). Vooral in de laatste overnamegolf 

waren ook veel Europese bedrijven betrokken. Bij eerdere overnamegolven waren dit vooral Amerikaanse 

bedrijven. Zie figuur 2 op de volgende pagina voor een grafische weergave van het totale aantal overnames van 

1985-2004, waaronder de laatste twee golven, in Europa, Azië en Amerika.  
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Figuur  2: Totaal aantal overnames in Europa, Azië en Amerika; 1985-2004 

Bron: A century of corporate takeovers: What have we learned and where do we stand? Martynova en Renneboog, 2008.  

Het uiteindelijke doel van een overname is vaak het vergroten van de beurswaarde van de onderneming. Andere 

doelen als vergroten van het marktaandeel of het creëren van schaalvoordelen zijn vaak gehoord en ook deze 

moeten uiteindelijk leiden tot verhoogde beurswaarde. Er is veel empirisch onderzoek gedaan naar het effect van 

een overname op de beurswaarde van betrokken partijen. Op korte termijn verkleint een overname de 

beurswaarde van de overnemende partij (Malatesta 1983; Goergen & Renneboog, 2004). Ook op lange komt een 

overname vaak niet ten goede aan de waarde van de overnemende partij (Haleblian et. al 2009). Voor de 

overgenomen partij geldt het tegenovergestelde. Aangezien kopers vaak een opslag betalen op de prijs van de 

over te nemen partij is het niet verwonderlijk dat de waarde van de overgenomen partij vaak wél toeneemt 

(Malatesta 1983). Echter, Strikwerda (2004) merkt op dat een overname als bestuurlijk falen van de 

overgenomen partij kan worden gezien. Een overname mag voor de overgenomen partij dan vaak financieel 

gunstig uitpakken, het is niet gunstig voor de reputatie van het bestuur van die onderneming.  

De vraag is of het gecombineerde effect van de koper en de overgenomen partij positief of negatief is. De 

empirische literatuur is hier unaniem in en stelt dat het gecombineerde effect licht positief is (Houston, James & 

Ryngaert, 2001; Leeth & Borg, 2000; Martynova & Renneboog, 2008). Als het beoogde doel van de overname is 

om de gecombineerde beurswaarde te vergroten, dan zal dit in de meeste gevallen dus bereikt worden. Echter, in 

veel gevallen bereikt de overnemende partij niet zijn primaire doel, namelijk het vergroten van de eigen 

beurswaarde. 

2.2 Fasen van een overname 

Voor dit onderzoek ga ik uit van 5 fasen in een overname. In de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende 

modellen over de fasen van overnames beschreven. Variërend van drie tot zes fase modellen (Dounis 2007; 

Ploeg 2006). Een goed model is het model van Sudarsanam (2003), dit gaat uit van vijf fasen. Dit specifieke 

model heeft mijn voorkeur, omdat het gebouwd is op het principe dat het doen van overnames een continu 

proces is en geen eenmalige gebeurtenis. Het geeft aan dat een overname onderdeel is van de strategie. Figuur 3 

geeft een grafische weergave van het model van Sudarsanam. 
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Figuur 3: vijf fasen model voor overnames. 

Bron: Creating value for mergers and acquisitions: the challenges, Sudarsanam 2003. 

De verschillende fasen zal ik hier kort beschrijven. 

 Fase 1: Corporate Stategy. Deze fase behelst het ontwikkelen van de stategie. Corporate Strategie is het 

geheel aan opties om een zo optimaal mogelijke business samenstelling te verwezenlijken om hiermee 

aandeelhouders of andere doelen van de onderneming te dienen. Een overname is een manier om strategie te 

verwezenlijken. Bijvoorbeeld door kostenreductie of omzetstijging als krachten gebundeld worden. Een 

overname is niet de enige manier om de strategie te verwezenlijken. Andere mogelijkheden zijn onder 

andere: organische groei, strategische samenwerkingsverbanden en outsourcing. Deze fase legt de basis voor 

een eventuele overname. Vanuit audit perspectief is het in deze fase belangrijk dat duidelijk is welke doelen 

behaald moeten worden door een overname. Daarnaast dienen er criteria te worden geformuleerd om 

potentiële kandidaten op te beoordelen. 

 

 Fase 2: Organising for acquisitions. In deze fase is het van belang de organisatie klaar te maken voor de 

overname. Zo kan er een speciale overnameafdeling opgericht worden om het proces te monitoren. Deze 

afdeling beschikt over alle nodige kennis en vaardigheden met betrekking tot het doen van overnames. Ook 

kan deze afdeling het besluitvormingsproces reguleren en kunnen overname ideeën van het management 

kritisch beoordeeld worden. Deze fase is van groot belang om later in het proces succesvol te kunnen 

integreren. 

 

 Fase 3: Deal Structuring. Uit fase één en twee komt een lijst met mogelijke overname kandidaten. In de 

derde fase wordt een keuze voor een specifieke kandidaat gemaakt en wordt er een overname bod geplaatst. 

In deze fase wordt onderhandeld over de prijs en voorwaarden van de transactie. Hierbij speelt informatie 

asymmetrie een belangrijke rol. De koper beschikt niet over dezelfde informatie als de over te nemen partij. 

Een due diligence is vaak onderdeel van deze fase. Hierbij wordt officieel informatie verzameld van de over 

te nemen partij waar traditioneel zwaar de focus ligt op accounting, belasting kwesties en juridische zaken. 

Echter, om in latere fasen de integratie soepel te laten verlopen is het belangrijk dat ook commerciële zaken, 
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HR kwesties en IT systemen onderdeel vormen van de due diligence. Tot slot is het van groot belang dat in 

deze ook de impact op toezichthouders en mededingingsautoriteiten worden geanalyseerd. De internal 

auditor kan erop toezien dat al deze elementen worden geraakt in de due diligence. Ook komt het regelmatig 

voor dat internal auditors deel uit maken van het due diligence team. 

 

 Fase 4: Post-acquisition integration. Deze belangrijke fase moet ervoor zorgen dat er een nieuwe 

samengevoegde organisatie ontstaat die in staat is de doelen zoals in fase één geformuleerd worden behaald. 

Dit omhelst zowel de „harde‟ kant, het afstemmen van strategie en structuur als ook de „zachte kant‟, het 

samensmelten van twee culturen. Dit laatste betekent dat medewerkers hun cultuur en gedrag moeten 

aanpassen naar de nieuwe organisatie. Als hier weinig animo voor is kan dit de integratie ernstig hinderen. 

De integratiefase wordt ook wel als dé belangrijkste fase voor een succesvolle overname gezien. Ook voor 

de internal auditor is dit een zeer belangrijke fase, deze kan erop toezien dat het behalen van de doelen op 

schema ligt en dat dit niet ten koste gaat van het risicomanagement in de onderneming. 

 

 Fase 5: Post- acquisition audit and organizational learning. In deze fase wordt de overname geëvalueerd en 

worden lessen voor toekomstige overnames getrokken. Het is belangrijk voor de geëvalueerde overname om 

te analyseren wat er wel en niet goed is gegaan. De conclusies hieruit zijn zeer waardevol voor toekomstige 

overnames, zodat herhaling van gemaakte fouten wordt voorkomen. Sudarsanam stelt dat indien niet aan 

deze laatste fase wordt voldaan, het overnametraject incompleet is. Toekomstige overnames zullen dan 

wellicht geen waarde toevoegen. Ook hier ligt potentieel een belangrijke rol voor de internal auditor. Zo kan 

deze erop toezien dat het leereffect van de overname voldoende wordt benut en kan de auditor de organisatie 

van advies voorzien hoe dit te bereiken. 

 

Dit model geeft het proces van een overname schematisch weer. Het geeft duidelijk aan dat het een continu 

proces is, waaruit lering getrokken dient te worden voor volgende overnames. Alle fasen zijn belangrijk om het 

einddoel van de overname te verwezenlijken. In de volgende paragraaf ga ik in op de risico‟s die tijdens dit 

proces een rol spelen. 

2.3 Risico’s bij overnames 

Sudarsanam (2003) noemt overnames een „high-risk transaction‟ voor de overnemende partij. Het doen van een 

overname is dus niet zonder risico‟s. Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste risico‟s tijdens de vijf fasen van 

het overname proces. Hierbij wordt ingegaan op de rol die de internal auditor kan spelen om deze risico‟s te 

beperken. 

Vanuit de bestudeerde literatuur komen onderstaande risico‟s naar voren. In de eerste drie fasen spelen vooral 

risico‟s van strategische aard. Allereerst is er het risico in fase één, dat de overname niet in de strategie past. 

Verschillende studies stellen dat managers hun eigen belang maximaliseren door een overname en daarmee niet 

de doelen van het bedrijf nastreven (Haleblian et. al. 2009). Als een overname wordt gedaan uit eigen belang, 

bijvoorbeeld door expansiedrift van het topmanagement dan is er een groot risico dat de overname niet zal 

bijdragen aan de doelen van de onderneming. De rol van de internal auditor bij dit risico ligt gecompliceerd. Het 
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auditen van strategie is een discussie op zich, maar geconcludeerd mag worden dat dit lastig is. De normen voor 

een juiste strategie zijn moeilijk vast te stellen. In deze fase speelt ook het risico van incapabel management, als 

het management niet in staat is om een goede strategie te formuleren en hierbij de juiste overname kandidaten te 

benoemen vormt dit uiteraard een bedreiging voor de continuïteit van de onderneming. 

Het volgende risico waar de overnemende partij mee te maken krijgt is dat berekende synergievoordelen 

onrealistisch hoog zijn. Managers zijn vaak overoptimistisch en overschatten daardoor de te behalen 

synergievoordelen. Hiervoor wordt de term „managerial hubris‟ gebruikt. (Gugler et.al 2003; Haleblian et. al. 

2009). Daarnaast heeft de overnemende partij niet altijd voldoende informatie beschikbaar om synergievoordelen 

te berekenen. Als de berekende synergievoordelen onrealistisch hoog zijn dan kan dit in de integratiefase voor 

ongezond hoge druk op kostenbesparingen leiden. De internal auditor zou een belangrijke rol kunnen spelen om 

de berekende synergievoordelen te challengen door de veronderstellingen die aan de berekening ten grondslag 

kritisch te bekijken. Daarnaast kan de auditor de kostenbesparingen doorrekenen en ze toetsen op haalbaarheid. 

Echter, ook voor de internal auditor geldt dat door de informatieasymmetrie niet alle informatie voor handen is. 

Bij de derde fase speelt nog een risico van operationele aard. Indien bij de dealstructuring een prijs en 

voorwaarden is overeengekomen kan de transactie plaats vinden. Om te voorkomen dat de overgenomen partij 

niet alle afspraken nakomt, terwijl de overnamesom al wel is betaald wordt gebruik gemaakt van een escrow-

rekening. Hierop wordt voor een bepaalde tijd een deel van de overnamesom vastgezet totdat is vastgesteld dat 

aan alle voorwaarden is voldaan. De auditor zou hier een rol kunnen spelen door onafhankelijk vast te stellen of 

aan deze voorwaarden is voldaan. 

In de vierde en vijfde fase spelen voornamelijk risico‟s van organisatorische aard. Gates & Very (2003) 

beschouwen de vierde fase, de post-acquisition fase, als de moeilijkste fase van het overname proces. Hier loopt 

men dan ook veel risico dat gestelde doelen niet worden gehaald. Ook Very en Sweiger (2001) stellen dat in 

deze fase veel problemen ervaren worden. Zij stellen dat culturele verschillen en de zoektocht naar een geschikt 

management team de meest genoemde obstakels zijn. Als cultuurverschillen zo groot zijn dat medewerkers zich 

niet met de nieuwe organisatie verbonden voelen kunnen zij de integratie tegenwerken. Het niet (tijdig) halen 

van integratiedoelen en de monitoring hierop zijn de belangrijkste risico‟s in deze fase, het niet juist managen 

van het integratieproces kan hier een oorzaak van zijn. Om deze risico‟s te beheersen kan de internal auditor zich 

toetsend opstellen en onafhankelijk een uitspraak doen over de voortgang van de integratiedoelen. 

Tot slot stelt Sudarsanam (2003) dat het merendeel van de organisaties onvoldoende processen en procedures 

ingericht hebben om het leerproces te waarborgen. Er wordt dus onvoldoende invulling gegeven aan de laatste 

fase. Hierdoor loopt de organisatie het risico dat er niet wordt geleerd van fouten uit het verleden. De internal 

auditor kan een actieve rol spelen om voldoende lering te waarborgen. Zo kan de auditor zelf een post-

acquisition audit uitvoeren, waarin alle zaken die goed en minder goed gingen worden beschreven en 

geanalyseerd. Indien de auditor een minder actieve rol wil spelen kan de auditor er ook voor kiezen toe te zien 

dat deze leerprocessen adequaat belegt zijn in de organisatie. 

Er zijn nog een tweetal belangrijke extra risico‟s te onderscheiden als mogelijke gebeurtenissen worden 

ingedeeld naar reputatie, financieel, economisch, markt, fiscaal en juridische risico‟s. Ten eerste het 
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reputatierisico bij de keuze van een adviseur. De keuze van de juiste adviseurs om de onderneming bij te staan 

bij de strategievorming en onderhandelingen is erg belangrijk. De adviseurs moeten uiteraard kundig zijn in de 

zaken waar ze voor worden ingehuurd, daarnaast is het belangrijk dat deze integer zijn en een goede reputatie 

hebben. De internal auditor kan het management hierin bij staan door de lijst met mogelijke adviseurs voor de 

onderneming regelmatig te toetsen aan de criteria die het management stelt aan een adviseur.  

Tot slot speelt het marktrisico dat de marktverwachtingen waarop de overnameprognoses zijn gebaseerd niet 

aansluiten bij de huidige marktsituatie. In de corporate strategy fase is de strategie geformuleerd op basis van de 

marktverwachtingen. Zeker de laatste tijd zien we dat de markt onverwachte wendingen kan nemen en dat ook 

extreme uitkomsten wel degelijk mogelijk zijn. Indien de strategie is gebaseerd op marktverwachtingen die niet 

(meer) haalbaar blijken is het risico groot dat de gestelde doelen bij de overname niet worden gehaald. Om dit te 

voorkomen kan de internal auditor in de eerste fase het belang benadrukken van goede scenarioanalyses en 

stresstesten. Hierover kan de internal auditor advies uitbrengen of een onafhankelijk oordeel vormen of deze 

analyses voldoende zijn uitgevoerd. 

2.4 Samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft antwoord gegeven op de eerste twee onderzoeksvragen. Ten eerste, wat zijn de kenmerken 

van een overname? De volgende kenmerken zijn besproken: de beurswaarde van de koper neemt meestal af, 

zowel op korte als op lange termijn. Voor de overgenomen partij geldt het tegenovergestelde. Een overname kan 

opgeknipt worden in vijf specifieke fasen, waarbij het leereffect voor een eventuele volgende overname een 

belangrijk element is. Daarbij komen er vaak veel overnames in dezelfde periode voor, een zogenaamde 

overnamegolf.  

De tweede onderzoeksvraag luidt: wat zijn de risico‟s van een overname? Hieronder volgen de belangrijkste 

risico‟s die zijn onderkend: de overname past niet in de strategie, het management in niet juist uitgerust om een 

overname te doen, reputatierisico bij de selectie van adviseurs en synergievoordelen die onrealistisch hoog 

worden geschat. Daarnaast het risico dat de overgenomen partij de afgesproken voorwaarden niet na komt en het 

marktrisico dat de markt niet de voorspelde kant op gaat. Tot slot spelen organisatorische risico‟s zoals het niet 

juist managen van overnameproces, cultuurproblemen en het niet kunnen vinden van een geschikt 

managementteam. De internal auditor kan bij verschillende risico‟s een rol spelen om deze te beperken. 
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3. Rol internal audit bij overnames 

Dit hoofdstuk beschrijft de rol die de internal auditor kan spelen bij een overname zoals beschreven in de 

literatuur. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de derde onderzoeksvraag, te weten de rollen voor de 

internal auditor bij overnames zoals die bekend zijn vanuit de theorie. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. 

Paragraaf 3.1 beschrijft de mogelijke rollen van de internal auditor. Paragraaf 3.2 analyseert twee onderzoeken 

van het IIA die ingaan op de praktische invulling van de internal auditor bij een overname. 3.3 beschrijft de rol 

van de auditor bij een overname vanuit overige perspectieven. Paragraaf 3.4 gaat concreet in op activiteiten 

tijdens de laatste 2 fasen. Paragraaf 3.5 besluit met de samenvatting. 

3.1 Rollen van de internal auditor 

Volgens de vaktechnische standaard van The Institute of Internal Auditors (the IIA), zijn er twee in essentie 

verschillende rollen voor de internal auditor weggelegd: the assurance en de consultancy role. In januari van dit 

jaar is de nieuwste versie van deze standaarden, The Professional Practices Framework (2009) uitgekomen. 

Hierin staan deze rollen als volgt beschreven: 

 Assurance role: het geven van een redelijke mate van zekerheid door een onafhankelijk oordeel te 

geven over het toezicht, risk management en controle processen binnen de organisatie.  

 Consultancy role: het geven van advies en andere klant gerelateerde activiteiten, waarvan de opzet van 

de opdracht altijd is afgestemd met de klant, die tot doel hebben het toezicht, risk management en 

controle processen binnen de organisatie te verbeteren. Hierbij neemt de internal auditor nooit 

management verantwoordelijkheid op zich. 

Belangrijk punt binnen deze standaarden is dat de auditor altijd zijn onafhankelijkheid moet waarborgen en 

nadrukkelijk niet de taak van het management op zich neemt. Dit heeft o.a. als consequentie dat een auditor geen 

assurance rol kan vervullen bij een opdracht op een onderdeel dat hij/zij zelf kort geleden heeft geïmplementeerd 

in een vorige functie of bij heeft geadviseerd in uit hoofde van zijn adviesrol.  

Visies op rollen naast de IIA definities 

De IIA standaarden kennen geen wettelijke grondslag
1
 en er zijn verschillende andere definities van de rollen 

van de internal auditor. Zo onderscheiden Driessen en Molenkamp (2004) de volgende rollen: kritische 

inpecteur, onafhankelijke beoordelaar, expert, onderzoeker en adviseur, coach en procesbegeleider. Ook is er de 

bekende waaier, vervaardigd door het IIA Engeland en Ierland (2004), waarin een kleine twintig rollen voor de 

internal auditor binnen Enterprise Risk Management (ERM) worden beschreven (voor deze waaier zie bijlage I). 

De rollen hierin variëren van het geven van assurance over het ERM proces tot het nemen van 

verantwoordelijkheid voor het gehele risk management. Deze laatste rol is overigens een rol die de auditor juist 

niet op zich zou moeten nemen. Persoonlijk vind ik dat deze waaier verschillende taken van de auditor beschrijft 

                                                           
1
 Dit in tegenstelling tot regelgeving voor de externe accountant, die wél een wettelijke grondslag kent. 
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en geen verschillende rollen, veel van de taken zoals in dit model beschreven zijn te scharen onder de twee rollen 

die door het IIA zijn gedefinieerd.  

Daarnaast worden de rollen ook beïnvloed door een veranderende omgeving. Het IIA voert regelmatig de 

Common body of Knowledge (CBOK) studie uit. De conclusie van CBOK 2006 was onder andere dat door de 

grotere complexiteit van transacties en de veranderende rol van toezichthouders de rol van internal audit steeds 

verder uitbreidt (Allegrini et. al 2006). De rol van de internal audit is dus aan veranderingen onderhevig. Het 

gaat hier te ver om alle visies op de rol van internal audit in het algemeen te bespreken. Ondanks dat er andere 

definities bestaan, zal ik voor de discussie over de rol van audit bij een overname de standaarden van het IIA als 

uitgangspunt nemen, omdat deze te beschouwen zijn als de algemeen geaccepteerde beroepsregels. Echter, het is 

goed om in het achterhoofd te houden dat er meerdere definities zijn en een internal auditor in principe niet 

verplicht is zich aan deze standaarden te conformeren
2
. In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de 

verschillende rollen van de internal auditor. 

Bron Rollen internal audit 

Professional Practices Framework IIA 

(2009) 

 Assurance role 

 Consultancy role 

Driessen en Molenkamp (2004)  Kritische inspecteur 

 Onafhankelijke beoordelaar 

 Expert 

 Onderzoeker en adviseur 

 Coach en procesbegeleider 

IIA Engeland en Ierland (2004)  Twintigtal “rollen” voor internal auditor binnen 

ERM (zie bijlage I) 

Common Body of Knowledge (CBOK) 

(2006) 

 De rol van de internal auditor is aan verandering 

onderhevig door veranderende omgeving 

Tabel 1: Overzicht rollen van de internal auditor 

Binnen de experts in het vakgebied is een tweedeling te herkennen. Enerzijds zijn er auteurs die vasthouden aan 

de van oudsher kernfunctie van internal audit, het geven van assurance. Anderzijds zijn er auteurs die daarnaast 

ook andere rollen voor de internal auditor zien bij een overname.  

Molenkamp (2003 en 2005) behoort tot de eerste groep en stelt dat de internal auditor bij een overname zich zou 

moeten beperken tot het geven van additionele zekerheid over de mate waarin de procesvoering wordt beheerst. 

Concreet houdt dit in dat de internal auditor een uitspraak doet over het proces van de overname in alle vijf de 

fasen zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2. In zijn optiek moet de internal auditor zich niet laten verleiden tot 

inhoudelijke inbreng in het overname proces.  

                                                           
2
 Los van verplichtingen uit hoofde van een gevoerde titel. En met dien verstande dat als een auditor in zijn/haar 

rapportages te kennen geeft aan de IIA standaarden te voldoen, hij/zij uiteraard wél verplicht is daadwerkelijk 

conform deze standaarden te werken. 
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Heese (2004) stelt echter dat de internal auditor op specifieke gebieden van een overname zoals due diligence en 

culturele aspecten zeer waardevolle kennis aan boord heeft om hier een inhoudelijke bijdrage te leveren. Volgens 

Heese kan de internal auditor dus inhoudelijk een bijdrage leveren in fase drie, vier en vijf van de 

overnamecyclus. Dit zal zijn in de consultancy rol van de auditor. Ook Nygaard (2002) stelt dat naast het geven 

van zekerheid de auditor ook andere rollen op zich kan nemen bij een overname. Hierbij noemt hij onder andere 

het in discussie gaan met de over te nemen partij en het participeren in een due diligence onderzoek. Tot slot stelt 

ook Dounis (2008) dat de auditor in een zo vroeg mogelijk stadium van de overname moet aanhaken en een 

consultancy rol kan vervullen in alle vijf de fase van de overname. Volgens Dounis is dit enerzijds goed voor het 

imago van de auditor en helpt deze rol ook om negatieve uitkomsten van de overname te voorkomen. Wellicht 

kunnen we deze andere rollen zoals Heese, Nygaard en Dounis beschrijven zien als uitbreidingen van de rol van 

de internal auditor door de vergrootte complexiteit van transacties zoals beschreven in het CBOK onderzoek. 

Persoonlijke visie 

Persoonlijk ben ik het dus met Molenkamp eens dat het goed zou zijn als de auditor een uitspraak doet over de 

procesvoering. Echter, een uitspraak over de mate van beheersing in alle vijf de fasen lijkt mij praktisch 

onhaalbaar. De snelheid en strikte geheimhouding waarmee de eerste drie fasen gepaard gaan maken het volgens 

mij niet mogelijk om als auditor hier een gefundeerde uitspraak over te doen. Daarnaast is ook het normenkader 

bij de eerste drie fasen uiterst lastig vast te stellen. Wanneer past een overname in de strategie? De over te nemen 

partij kan al jaren op de shortlist van de raad van bestuur hebben gestaan, maar een overname die voortkomt uit 

een toevallige kans kan ook prima in de strategie passen. Wat betreft de inhoudelijke kennis van de auditor die 

Heese en Nygaard aandragen: de internal auditor heeft ongetwijfeld veel inhoudelijke kennis, maar de vraag is of 

de auditor meer kennis heeft en beter is uitgerust om bepaalde rollen te vervullen dan een andere partij.  

3.2 IIA onderzoeken naar de rol van de auditor bij een overname 

Het Institute of Internal Auditors heeft twee onderzoeken gedaan naar hoe internal auditors in de praktijk 

invulling geven aan hun rol bij een overname. Deze onderzoeken beschrijven de rol van de auditor vanuit het 

perspectief van de internal auditor. De conclusies uit deze onderzoeken zal ik hieronder bespreken.  

Eerste IIA onderzoek (2003) 

Gedurende 2000-2001 hebben Selim, Sudarsanam en Lavine (2003) een onderzoek uitgevoerd bij de internal 

audit afdeling in 22 Amerikaanse en Europese bedrijven. Uit dit onderzoek komt naar voren dat op dit moment: 

 Bij bijna alle bedrijven de internal audit afdeling een rol speelt bij de deal structuring en post-

acquisition integration fase (3 & 4). Activiteiten die genoemd worden zijn o.a.: meewerken bij due 

diligence, reviewen van integratieplannen, vaststellen of onderdelen van het overname proces worden 

uitgevoerd door mensen met juiste bevoegdheden en rapporteren over de voortgang van het 

integratieproces.  

 Bij de overige drie fasen is de rol van internal audit veel beperkter. Vooral bij de fase 1 en 2; corporate 

strategy en organising for acquisitions is de rol van audit klein.  
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De vraag welke rol de auditors voor de toekomst prefereren in het overname proces leidt tot de volgende 

inzichten:  

 Slechts 5 van de 22 audit afdelingen ziet een rol weggelegd voor audit bij de corporate strategy en de 

organising for acquisitions fase (fase 1 & 2).  

 Bij de deal structuring fase zien bijna alle audit afdelingen alleen een rol weggelegd bij een due 

diligence.  

 Bij de derde en vierde fase zien de meeste geen uitbreiding van hun rol. 

 De meeste audit afdelingen zien wel mogelijkheden tot het uitbreiden van hun rol in de laatste, de post-

acquisition audit fase. (Selim et.al., 2003). Dit laatste zal worden besproken in de volgende paragraaf. 

Tweede IIA onderzoek (2007) 

Dounis (2007) heeft een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd onder 34 hoofden internal audit in Europa. Dounis 

gebruikt een 4 fasen model waarin onze eerste 2 fasen zijn samengevoegd tot één. Als deze resultaten worden 

geconverteerd naar het 5 fasen model, dan laat het onderzoek vergelijkbare resultaten zien: 

 Dounis concludeert dat 70% van de respondenten graag ziet dat hun rol in het overname proces wordt 

vergroot.  

 Wat betreft de geobserveerde rol komen de resultaten overeen met het eerdere onderzoek door Selim 

et.al.; een beperkte rol voor audit in de eerste twee fasen en een uitgebreidere rol in de laatste drie fasen. 

 Opvallend is dat ook hier slechts een klein deel van de audit afdelingen een grotere rol prefereren in 

fase één en twee.  

 In de laatste drie fasen en dan voornamelijk in de post-acquisition audit fase zien de internal auditors 

een grotere rol weggelegd dan ze op dat moment hadden.  

Uit beide onderzoeken kunnen we de volgende conclusies trekken: 

 Auditors zien vooral een rol voor zichzelf in de laatste drie fasen van de overname. 

 De rol die ze op dit moment spelen is kleiner dan ze zouden willen.  

 De rol die de auditors prefereren bevat zowel assurance als consultancy elementen. 

 Deze praktijkonderzoeken door het IIA sluiten geen van beide theoretische standpunten uit de vorige 

paragraaf uit.  

Tabel 2 op de volgende pagina geeft een schematische weergave van deze uitkomsten. 
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Fase Geobserveerde rol  internal audit Geprefereerde rol internal audit 

1: Corporate Strategy Zeer weinig betrokkenheid, 

assurance rol. 

Zeer weinig betrokkenheid, 

beperkte assurance rol. 

2: Organising for acquisitions Zeer weinig betrokkenheid, 

assurance rol. 

Zeer weinig betrokkenheid, 

beperkte assurance rol. 

3: Deal Structuring Grote betrokkenheid, zowel 

assurance elementen als 

consultancy elementen. 

Grote betrokkenheid, vooral in due 

diligence fase. Graag uitbreiding 

van rol zowel assurance als 

consultancy. 

4: Post-acquisition integration Grote betrokkenheid, zowel 

assurance elementen als 

consultancy elementen. 

Grote betrokkenheid, graag nog 

uitbreiding van rol in zowel 

assurance als consultancy. 

5: Post-acquisition audit Beperkte betrokkenheid in zowel 

assurance als consultancy 

elementen. 

Grote betrokkenheid, in het 

bijzonder in deze fase uitbreiding 

van rol gewenst zowel in assurance 

als consultancy. 

Tabel 2: Geobserveerde en geprefereerde rol internal audit 

Bronnen: The role of internal auditors in mergers, acquisitions and divestitures: an international study. Selim et.al. (2003) 

en The role of internal auditing during mergers & acquisitions: the European experience. Dounis (2007) 

Als een mogelijke reden waarom auditors een kleinere rol spelen bij een overname dan ze zouden willen noemt 

Dounis (2007) het feit dat het management niet overtuigd is dat de internal auditors de juiste vaardigheden 

hebben om een grotere rol te spelen bij de overname. Hiermee raakt Dounis een interessant punt. Naast de vraag 

welke rol de auditor voor zichzelf ziet weggelegd bij een overname is het minstens zo interessant zich af te 

vragen welke rol het hoger management wil dat de internal auditor heeft. De marginale praktijktoetsing gaat hier 

verder op in. 

3.3 Rol auditor bij overname vanuit overige perspectieven 

Internal auditors willen graag een grotere rol bij overnames. In deze paragraaf wordt de rol van de auditor 

beschreven vanuit het perspectief van de externe accountant, risk management en compliance. 

Externe accountant 

De vier grote accountantskantoren hebben allemaal onderzoek gedaan naar internal audit in 2012. 

PricewaterhouseCoopers (2007) stelt dat in 2012 internal audit meer zal samenwerken met partijen als risk 

management en compliance. Om dit te bereiken moeten internal auditors meer een risicobenadering hanteren in 

de plaats van enkel control based te controleren. Ook Deloitte (2008) in samenwerking met het IIA Engeland en 

Ierland komt tot de conclusie dat in 2012 internal auditors veel meer samenwerken met andere partijen die 

zekerheid geven. Door goede samenwerking kunnen werkzaamheden op elkaar afgestemd worden voor het beste 

en meest efficiënte resultaat. De algemene trend de de accountancy kantoren dus zien is dat in de toekomst de 
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verschillende risk functies beter met elkaar samenwerken. Dit is waarschijnlijk ook van toepassing tijdens het 

overname proces. 

Risk Management & Compliance 

Er is nauwelijks literatuur beschikbaar over de rol van risk management en compliance bij een overname. Dit is 

niet vreemd, aangezien het jonge vakgebieden zijn. Wel is literatuur beschikbaar over de rol van deze partijen bij 

strategische beslissingen. Hieronder valt ook de rol bij de strategievorming rond een overname. Over de rol van 

risk management zegt Bakker (2008) dat de risk manager onvoldoende serieus wordt genomen en te weinig 

macht heeft bij de raad van bestuur. Risk management behoort tot de tweede linie van het “three lines of 

defence” model en is bij uitstek het geweten van de onderneming. Helaas, stelt Bakker, worden risk managers 

vaak niet gekend is het besluitvormingsproces en wordt hun mening vaak niet voldoende meegewogen. De 

internal auditor kan zekerheid geven of risk management voldoende is meegenomen in de besluitvorming. 

Hierdoor wordt het risico dat commerciële belangen de overhand krijgen over risk management belangen 

gemitigeerd.  

3.4 Concrete activiteiten tijdens laatste 2 fasen 

De internal auditor ziet zijn rol graag vergroot bij de laatste twee fasen van de overname. Vandaar dat deze 

paragraaf concreet in gaat op de activiteiten die de auditor kan vervullen tijdens deze twee belangrijke fasen. In 

figuur 4 zijn deze fasen blauw gemarkeerd. 

 

Figuur 4: laatste twee fasen van de overname 

In onderstaande tabellen staat een indicatie van de activiteiten die internal auditors aangeven uit te voeren tijdens 

fase 4 en 5 van een overname. Het zijn letterlijke antwoorden van de deelnemers uit eerder besproken IIA 

onderzoeken. Tabel 3 geeft de activiteiten weer waarmee de deelnemers aan de IIA onderzoeken vorm geven aan 

hun rol in de integratie fase, tabel 4 geeft dit weer voor de post-acquisition audit fase.  

 

Fase 1: 
Corporate 
Strategy

Fase 2: 
Organising for 

acquisitions

Fase 3: Deal 
Structuring

Fase 4: Post-
acquisition 
integration

Fase 5: Post-
acquisition 

audit
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Post- acquisition integration (fase 4) 

 Maken integratieplannen voor internal audit afdelingen 

 Maken van Gap analyse voor risk en control systeem van overgenomen partij 

 Auditen van internal controls van overgenomen partij 

 Meewerken bij bedrijfsherstructurering 

 Zorg dragen dat nieuwe regels bekend worden bij overgenomen partij 

 Advisering over risico‟s bij deal structuring en implementatie 

 Rapporteren over integratievoortgang 

 Toezien dat integratieplannen aan eisen toezichthouders voldoen 

 Auditen voortgang van de integratie 

 Evaluatie van de stabiliteit van de business as usual  

 Advisering over project management 

 Toetsing van financiële rapportages 

 Meewerken aan effectief communicatiebeleid tijdens de integratie 

Tabel 3: Activiteiten die internal auditors uitvoeren tijdens fase 4. 

Post- acquisition audit (fase 5) 

 Auditen van het integratieproces 

 Rapporteren van bevindingen aan Audit Committee 

 Toetsen van de performance tegen een benchmark, bijvoorbeeld balanced scorecards, actie plannen en 

de business case voor de overname 

 Inventariseren of een post-acquisition beoordelingssysteem nodig is 

 Vaststellen of de specifieke doelen van de overname zijn gehaald (bijv. marktaandeel, 

winstgevendheid) 

 Identificeren van opgedane lessen door de overname 

 Opstellen van standaarden voor de governance op zelfstandige dochters 

Tabel 4: Activiteiten die internal auditors uitvoeren tijdens fase 5. 

Bronnen tabel 3 & 4: The role of internal auditors in mergers, acquisitions and divestitures: an international study. Selim 

et.al. (2003) en The role of internal auditing during mergers & acquisitions: the European experience. Dounis (2007) 

 

De activiteiten die internal auditors uitvoeren in deze twee fasen lopen zeer uiteen. Activiteiten omvatten het 

geven van adviezen wat onder de consultancy rol valt en er zit ook een aantal toetsende activiteiten bij, die 

onderdeel zijn van de assurance rol.  
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Sommige van de antwoorden uit bovenstaande onderzoeken zijn merkwaardig. Zoals het auditen van het 

integratieproces in fase vijf, wat mij rijkelijk laat lijkt. Ook het meewerken aan bedrijfsherstructurering en het 

zorgdragen dat regels bekend worden bij de overgenomen partij vind ik dubieuze audit werkzaamheden. De 

auditor moet er bij deze werkzaamheden op bedacht zijn dat hij geen meewerkend voorman wordt en enkel 

alleen vanuit een adviesrol deel kan nemen aan deze activiteiten om ervoor zorg te dragen dat zijn 

onafhankelijkheid geborgd blijft. 

Wat ik een sterk punt vind is het auditen van de voortgang van de integratie. Gewoonlijk zal de controller de 

financiële rapportage verzorgen aangaande de voortgang van de integratie en of gewenste kostenbesparingen zijn 

gerealiseerd. Echter, de controller rapporteert aan de Chief Financial Officer (CFO) en is daarmee niet 

onafhankelijk. Deze laatste heeft er groot belang bij de gestelde kostenbesparingen worden gerealiseerd. Een 

onafhankelijk oordeel over de betrouwbaarheid van de integratievoortgang en gerealiseerde kostenbesparingen is 

dan ook erg waardevol. Hiermee kan de auditor bijdragen om het risico van te hoog in geschatte kostenvoordelen 

te mitigeren. Door  in een vroeg stadium aan te geven als kostendoelstellingen niet gehaald worden kan het risico 

op verdere onrealistische kostenvoordelen worden ingeperkt. 

Het adviseren over de risico‟s bij deal structuring en implementatie lijkt mij een waardevolle invulling van de 

consultancy rol. Immers, de internal auditor is expert op het gebied van risicobeheersing. In de eerste fasen van 

de overname zal er veel tijdsdruk en commercieel belang zijn om de deal rond te krijgen. De internal auditor kan 

hier balans brengen door naast de commerciële kansen ook de risico‟s van de deal en implementatie onder de 

aandacht te brengen.  

 

Ameritech casus: praktijkvoorbeeld waar internal auditor een grote rol spelen bij een overname. 

Burke (2000) geeft aan dat bij het bedrijf Ameritech internal auditors een belangrijke rol spelen bij een 

overname. Bij Ameritech bleek dat internal auditors de juiste vaardigheden hebben en daarnaast 

goedkoper zijn dan een externe consultant of een accountants kantoor. Daarnaast zorgt het er ook voor 

dat belangrijke kennis over de overname binnen het bedrijf blijft. Deze argumenten zijn waardevol voor 

het management van de onderneming. Los van alle activiteiten die de internal auditor allemaal kan 

uitvoeren zijn dit concrete redenen om de internal auditor te verkiezen boven inhuur van een externe 

partij. 

 

Persoonlijke visie 

Ik denk dat de internal auditor de meeste waarde kan toevoegen bij de integratie fase en de evaluatie fase van een 

overname (fase vier en vijf). Bij de integratiefase kan de internal auditor in zijn consultancy rol adviseren over 

de risico‟s tijdens de integratie. Daarnaast kan de auditor ook van grote waarde zijn om toetsend op te treden in 

deze fase in de assurancy rol. De integratie verloopt regelmatig onder grote tijdsdruk en het is daarbij belangrijk 

dat er een onafhankelijk oordeel is over de status van de integratie en kostenbesparingen. Hierbij kan de internal 
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auditor toetsend optreden. Daarbij is het belangrijk dat er geen concessies worden gedaan op het gebied van 

risicomanagement en ook hierover kan de internal auditor een onafhankelijk oordeel geven.  

Des-investeringen 

In dit hoofdstuk zijn verschillende rollen en werkzaamheden besproken die de internal auditor kan vervullen bij 

een overname. Gezien het huidige economisch klimaat en de kredietcrisis lijkt het voor de hand te liggen dat 

bedrijven in de nabije toekomst organisatieonderdelen zullen afstoten, des-investeringen zullen doen. In zekere 

zin is dit het tegenovergestelde van een overname. In plaats dat een organisatieonderdeel moet worden 

geïntegreerd, wordt er een onderdeel afgestoten en dat moet dus worden gescheiden van de huidige organisatie. 

Qua strategievorming en evaluatie achteraf zitten er in dit proces ook veel gelijkenissen met het proces van een 

overname. Ik verwacht dat veel conclusies uit dit onderzoek ook van toepassing zijn op een desinvestering, met 

name de rol van de auditor bij de strategie en evaluatiefase zullen gelijkenis vertonen. Welke rol de internal 

auditor bij een des-investering precies kan vervullen is een interessant onderwerp voor een vervolgonderzoek.  

3.5 Samenvatting 

Over de rol van de internal auditor zijn er verschillende theorieën en modellen. De theorieën onderscheiden allen 

controle-en adviesrollen.  

Volgens het Professional Practices Framework van het IIA kan de auditor twee in essentie verschillende rollen 

vervullen bij een overname: de assurance en de consultancy rol. Onafhankelijkheid van de internal auditor is 

hierbij van groot belang. Daarbij stellen onderzoeken van het IIA dat de auditor een grotere rol wil spelen bij een 

overname dat hij op dit moment doet. Met name in de post-acquisition integration en post-acquisition audit fase 

willen internal auditors een grotere rol spelen. Bijvoorbeeld door te adviseren over risico‟s bij de integratie of 

door een onafhankelijk oordeel te geven over de leerprocessen die zijn ingebouwd in het proces. 

Naast de rollen die het IIA onderscheid zijn er andere rollen in de literatuur beschreven. Driessen en Molenkamp 

(2004) beschrijven de volgende rollen: kritische inspecteur, onafhankelijk beoordelaar, expert en coach en 

procesbegeleider.  

Uit de externe audit literatuur komt naar voren dat de internal auditor in de toekomst meer zal samenwerken met 

partijen als risk management en compliance. Over de specifieke rol van risk management en compliance bij een 

overname is weinig literatuur beschikbaar. Aangezien het jonge vakgebieden zijn is dit niet verwonderlijk. Eén 

auteur stelt dat risk management nog niet altijd de aandacht krijgt die het verdiend. De auditor kan erop toezien 

dat ook partijen als risk management en compliance voldoende zijn aangehaakt in het overnametraject. 

Concreet kan er op verschillende manieren invulling gegeven worden aan deze rollen. In de praktijk vervullen 

internal auditors uiteenlopende rollen bij een overname, van het adviseren over risico‟s tot het geven van 

assurance bij integratieprojecten. In de laatste fasen van het overname proces kan de auditor toetsen of aan alle 

normen wordt voldaan er of er door de vaak grote tijdsdruk geen ongeoorloofde concessies aan het risico 

management worden gedaan. Hiermee geeft dit hoofdstuk geeft antwoord op de derde onderzoeksvraag: welke 

rollen voor de internal auditor bij een overname zijn er in theorie?  
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4. Toetsing theorie aan praktijk 

Dit hoofdstuk bestaat uit een marginale toetsing van de conclusies uit het literatuuronderzoek aan de praktijk. 

Hiermee wordt antwoord gegeven op de laatste onderzoeksvraag: welke rollen van de internal auditor bij een 

overname observeren we in de praktijk? Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 1 beschrijft de visie 

van de audit-experts en vergelijkt deze met de uitkomsten uit het theorieonderzoek. In paragraaf 2 wordt de 

mening van de managers beschreven. Paragraaf 3 vergelijkt de mening van de audit-experts en de managers. 4.4 

besluit met de samenvatting. 

Methode praktijkonderzoek 

De marginale toetsing aan de praktijk is als volgt uitgevoerd. Middels een vragenlijst die bij dertien personen is 

uitgezet, is deze personen om hun mening gevraagd over de rol van de internal auditor bij een overname. Deze 

personen zijn geselecteerd op basis van expertise op het gebied van internal auditing of op hun relatie met de 

internal auditor vanuit het perspectief van het hoger management of ander vakgebied zoals risk management. 

Deze vragenlijst is opgenomen in bijlage III.  

Uiteindelijk hebben elf personen meegewerkt aan dit onderzoek, zes audit-experts en vijf managers uit het 

bedrijfsleven en personen uit gerelateerde vakgebieden. Onder de deelnemers zitten zowel autoriteiten op het 

gebied van internal auditing als managers uit de hoogste managementlagen van het bedrijfsleven. Dit maakt het 

mogelijk om een vergelijking te maken tussen de internal audit-experts en één van hun belangrijkste klanten: het 

hoger management. In bijlage II is een complete lijst van deelnemers opgenomen.  

4.1 Visie audit-experts 

Tabel  5 geeft de antwoorden weer (keuze uit alleen ja/nee) van de audit-experts op de eerste twee vragen uit de 

vragenlijst. 

Vraag 1: Denkt u dat bij een overname de behoefte bestaat aan onderstaande services  van de internal 

audit afdeling in de verschillende fase van een overname? 

 Fase 1: Fase 2: Fase 3:  Fase 4:  Fase 5:  

Consulting services 0% Ja 67% Ja 50% Ja 67% Ja 100% Ja 

Assurance services  17% Ja 67% Ja 83% Ja 83% Ja 83% Ja 

Vraag 2: Denk u dat de internal audit afdeling voldoende kennis en vaardigheden heeft voor de volgende 

werkzaamheden in de verschillende fasen? 

Consulting services  0% Ja 33% Ja 50% Ja 67% Ja 83% Ja 

Assurance services  33% Ja 50% Ja 67% Ja 83% Ja 83% Ja 

Tabel: 5: Antwoorden audit-experts 
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Voor de experts uit dit onderzoek geldt dat er duidelijke verschillen zijn te onderkennen in de meningen van de 

deelnemers. De belangrijkste algemene observaties zijn de volgende: 

 De experts zijn van mening dat er in alle fasen, op fase één na, behoefte bestaat aan zowel consulting 

als assurance services.   

 Alle experts zijn van mening dat in fase 5, er behoefte is aan advieswerk. 

 Daarnaast geldt dat de experts vinden dat de internal auditor hiervoor ook de juiste kennis en 

vaardigheden in huis heeft. De nadruk wordt gelegd op de due diligence, de integratiefase de post-

acquisition audit, dit blijkt uit de toelichting op de gegeven antwoorden. 

 De experts vinden dat de auditor betere kennis en vaardigheden heeft voor het geven van zekerheid dan 

voor het leveren van advieswerk. 

 Er is één sterk afwijkende mening te onderkennen. Eén audit-expert geeft aan dat de auditor in alle 

fasen van de overname een assurance rol zou moeten vervullen. Dus ook in de corporate stratgy fase. 

Deze expert is van mening dat hier ook behoefte aan is en dat de auditor hier de juiste kennis en 

vaardigheden voor heeft. 

Vergelijking literatuuronderzoek en visie audit-experts 

De mening zoals beschreven in de literatuur wordt over het algemeen gedeeld door de zes audit-experts in deze 

theoretische toetsing. De meeste respondenten vinden dat de due diligence, de integratie en de post-integration 

audit fase onderdelen zijn waar de auditor een rol kan spelen. Dit kan zowel in de assurance als in de consultancy 

rol. Uit de literatuur bleek dat auditors graag hun rol willen uitbreiden in de laatste twee fasen van de overname. 

De audit-experts uit dit onderzoek zien dit ook als belangrijke fasen voor de internal auditor. Additioneel zien de 

audit-experts een grote rol bij de due diligence (onderdeel van fase drie in dit model) voor de internal auditor 

weggelegd.  

Opvallend is dat in fase twee, organising for acquisitions, de audit-experts grote behoefte zien en vinden dat 

internal audit redelijk in de kennis en vaardigheden hiervoor kan voorzien. Dit is duidelijk anders dan de rol die 

uit het literatuuronderzoek naar voren komt. Daar komt namelijk uit naar voren dat zowel de geobserveerde als 

de geprefereerde rol van de internal auditor redelijk beperkt is in deze fase. Zie tabel 6 voor deze tegenstelling. 

Fase Geobserveerde rol,  

literatuur 

Geprefereerde rol,  

literatuur 

Mening audit-experts, 

praktijktoetsing 

2. Organising for 

acquisitions 

Zeer weinig 

betrokkenheid, assurance 

rol. 

Zeer weinig 

betrokkenheid, beperkte 

assurance rol. 

Grote betrokkenheid, 

zowel assurance als 

consultancy rol. 

Tabel 6: Rol in fase 2; literatuuronderzoek vs. visie audit-experts. 
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Bijzondere opvattingen 

Als de internal auditor als consultant wordt betrokken is dit volgens veel experts altijd als onderdeel van een 

team. De auditor zal dus niet op zichzelf worden ingezet, maar wordt als aanvulling op een groter team gezien. 

Als de auditor bij de integratie en due diligence wordt ingezet om assurance te geven kan dit zijn in de vorm dat 

de auditor erop toeziet dat er voldoende second opinion momenten zijn ingebouwd in het proces.  

De audit-expert die aangeeft dat de auditor in álle fasen van de overname een assurance rol zou moeten 

vervullen geeft hier de volgende invulling aan. De internal auditor moet regelmatig met de raad van bestuur om 

tafel zitten om in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen aanhaken bij een overname. Het strategisch plan van 

de onderneming kan in dit geval worden gebruikt als referentiemodel en (mogelijke) overnames kunnen worden 

geoordeeld aan de hand van dit strategisch plan. Ook zou de internal auditor erop kunnen aandringen dat er een 

handboek overnames wordt vervaardigd namens de raad van bestuur, wat vervolgens ook als referentiemodel 

kan dienen. 

4.2 Visie managers en andere vakgebieden 

Tabel 7 geeft de antwoorden weer van de managers en personen werkzaam in andere vakgebieden op vraag 1 en 

2.  

Vraag 1: Denkt u dat bij een overname de behoefte bestaat aan onderstaande services  van de internal 

audit afdeling in de verschillende fase van een overname? 

 Fase 1: Fase 2: Fase 3:  Fase 4:  Fase 5:  

Consulting services 0% Ja 40% Ja 40% Ja 80% Ja 100% Ja 

Assurance services  0% Ja 40% Ja 60% Ja 80% Ja 100% Ja 

Vraag 2: Denk u dat de internal audit afdeling voldoende kennis en vaardigheden heeft voor de volgende 

werkzaamheden in de verschillende fasen? 

Consulting services  0% Ja 20% Ja 40% Ja 80% Ja 100% Ja 

Assurance services  0% Ja 20% Ja 60% Ja 80% Ja 100% Ja 

Tabel 7: Antwoorden managers en personen werkzaam in andere vakgebieden 

Ook voor de groep managers dat de mening van de respondenten verschillend is. Toch is ook hier een aantal 

algemene observaties uit te distilleren. De belangrijkste observaties zijn de volgende: 

 Géén van de respondenten denkt dat er behoefte bestaat aan assurance of consultancy services in fase 1; 

Corporate Strategy. Ook denkt géén van de respondenten dat de internal auditor voldoende kennis en 

vaardigheden heeft voor een bijdragen aan deze fase. 

 Alle respondenten zijn van mening er behoefte bestaat aan zowel consulting als assurance services in 

fase 5, tijdens de post-acquisition audit fase. Ook zijn alle vijf de respondenten het er over eens dat de 

internal auditor hiervoor de juiste kennis en vaardigheden bezig.  
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 Hoe verder in de overname, hoe meer betrokkenheid is gewenst door de internal auditor. De managers 

leggen de nadruk de laatste twee fasen van de overname, integratie en post-acquisition audit en dan met 

name in de assurance rol. Dit blijkt laatste uit de gegeven toelichting op de gegeven antwoorden. 

 Ook bij de managers is één sterk afwijkende mening gegeven. Deze persoon is van mening dat de 

internal auditor alleen in de laatste fase, de post-acquisition audit, betrokken moet worden. Dit omdat de 

internal auditor onafhankelijke assurance moet verlenen en daarom niet betrokken moet worden in 

eerdere fasen. 

Opvallend is dat over het algemeen zowel de behoefte als het vertrouwen in de vereiste kennis en ervaring 

toeneemt naar mate de overname in een verdere fase komt. Met name in de laatste twee fasen zien de managers 

een grote rol voor de internal auditors. Ook zijn er managers die expliciet aangeven dat de internal auditor juist 

bij de due diligene, onderdeel van fase 3, betrokken zou moeten zijn. 

4.3 Vergelijking audit-experts & managers 

In deze paragraaf worden de opvattingen van de audit-experts en de managers vergeleken op 2 onderdelen: de 

rollen per fase en redenen om de internal auditor te verkiezen. 

Vergelijking rollen per fase 

In tabel 8 staan de opvattingen over de rol per fase van beide groepen naast elkaar, de grootste tegenstellingen 

zijn grijs gemaakt. 

 

Fase Mening audit-experts, 

praktijktoetsing 

Mening managers,        

praktijktoetsing 

1. Corporate Strategy Zeer weinig betrokkenheid, 

beperkte assurance rol. 

Geen betrokkenheid. 

2. Organising for acquisitions Grote betrokkenheid, zowel 

assurance als consultancy rol. 

Zeer weinig betrokkenheid. 

3. Deal structuring Grote betrokkenheid, met name bij 

due diligence. Zowel assurance als 

consultancy. 

Beperkte betrokkenheid, met name 

in due diligence, zowel assurance 

& consultancy elementen. 

4. Post-acquisition integration Grote betrokkenheid, zowel 

assurance als consultancy. 

Grote betrokkenheid, zowel 

assurance elementen als 

consultancy elementen. Nadruk op 

assurance. 

5. Post-acquisition audit Grote betrokkenheid, zowel 

assurance als consultancy. 

Zeer grote betrokkenheid, zowel 

assurance als consultancy 

elementen. Nadruk op assurance. 

Tabel 8: Overzicht visies uit praktijktoetsing: rol per fase. 
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Over het algemeen geldt dat: 

 Managers een kleinere rol voor de internal auditor zien dan de audit-experts. Dit geldt met name in fase 

2 en 3. Bij deze fasen zien de managers duidelijk een kleinere rol weggelegd voor de auditor dan de 

audit-experts. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de audit-experts een veel grotere rol zien bij de due 

diligence, onderdeel fase 3, dan de managers. Hoewel enkele managers expliciet hebben aangegeven 

een rol te zien bij de due diligence, wordt deze mening niet door de gehele groep onderschreven.  

 De managers minder positief zijn over de kennis en vaardigheden van de auditor dan de audit-experts. 

Sommige managers stellen zelfs dat de internal auditor alleen voldoende kennis heeft om mee te werken 

aan de post-acquisition audit fase, fase 5. Overnames en strategie worden gezien als vakgebieden waar 

zeer specifieke kennis voor vereist is. Volgens de managers heeft de internal auditor deze specifieke 

kennis niet in huis en de auditor moet niet zijn vingers willen branden aan deze gecompliceerde 

vraagstukken.  

Té specialitische kennis voor de internal auditor? 

Dat de auditor zijn vingers niet moet branden aan zaken waarvoor zeer specialistische kennis 

noodzakelijk is wordt door één van de respondenten met het volgende voorbeeld onderschreven. Deze 

persoon geeft aan dat internal auditors ook de risk management systemen van banken hebben ge-audit. 

Door de internal auditors is niet gewezen op de tekortkomingen van deze systemen, hoewel door de 

kredietcrisis is gebleken dat deze tekortkomingen er wel degelijk waren. Een algemeen opgeleid internal 

auditor heeft echter niet de kennis in huis om een oordeel te vellen over zaken waar specialitische kennis 

voor nodig is. 

 

Vergelijking redenen om  de internal auditor te verkiezen 

Op de vraag: Wat zijn volgens u de redenen om de internal audit afdeling te verkiezen bij werkzaamheden voor 

een overname ten opzichte van andere partijen als Risk Management, Compliance, externe advocaten en 

adviseurs? zijn de volgende antwoorden gegeven (keuze uit alleen ja of nee), zie tabel 9. 

Reden Audit-experts  Managers en andere 

vakgebieden  

Uitgebreide kennis van 

organisatie 

100% antwoord Ja 80% antwoord Ja 

Betere beschikbaarheid 67% antwoord Ja 20% antwoord Ja 

Sneller afleveren van werk 17% antwoord Ja 0% antwoord Ja 

Kostenbeheersing 33% antwoord Ja 60% antwoord Ja 

Sterke focus op risicobeheersing 67% antwoord Ja 40% antwoord Ja 

Tabel 9: Vergelijking redenen om voor internal auditor te kiezen 
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De belangrijkste observaties zijn de volgende: 

 Uitgebreide kennis van de organisatie wordt door beide groepen zeer positief gewaardeerd. Eén 

deelnemer geeft aan dat de internal auditor vaak een holistische kijk heeft op de organisatie en daarom 

breder kan oordelen dan andere partijen.  

 Bij bijna alle redenen vinden de managers dit minder een reden om voor de internal auditor te kiezen 

dan de audit-experts. Waar wij onszelf zien als een hooggekwalificeerde afdeling die prima in staat is 

een aantal taken uit te voeren bij een overname en dit misschien zelfs beter kan doen dan een andere 

partij, zijn onze opdrachtgevers daar nog niet van overtuigd.  

 Kostenbeheersing is de uitzondering. Deze reden wordt door de managers vaker genoemd dan door de 

audit-experts. Het zou interessant zijn om in een vervolgonderzoek na te gaan waarom dit zo is. 

Misschien zijn er verborgen kosten bij het inhuren van de internal auditor. Of wellicht willen wij 

auditors onze professie niet profileren als een low-cost consultant. Dit past namelijk niet in het plaatje 

van hoogopgeleide en gekwalificeerde medewerkers voorzien van alle nodige kennis in de organisatie. 

Alles overziend kan het theoretisch onderzoek, noch de marginale toetsing aan de praktijk uitsluitsel geven 

welke weg de internal auditor zou moeten bewandelen tijdens een overname. Zoals ook uit het theoretisch deel 

naar voren kwam zijn de meningen verdeeld tussen enerzijds het enkel uitvoeren van de traditionele assurance 

rol en anderzijds het meer optreden als business partner van het management waarbij er ook consultancy services 

aangeboden worden. Interessant is dat het gevraagde management meer de nadruk legt op de traditionele rol als 

assurance provider, terwijl de audit-experts naast deze rol ook een consultancy rol ziet weggelegd Uit de 

marginale toetsing komt ook naar voren dat het management, minder dan de audit-experts, redenen ziet om de 

internal auditor te verkiezen boven een andere partij.  

De uitkomsten van de marginale praktijktoetsing zijn veel zeggend. In veel gevallen zijn internal auditors 

overtuigd van hun eigen kunnen, maar weten dit niet over te brengen aan hun belangrijkste klant, het 

management.  Ik ben er dan ook van overtuigd dat áls je als internal auditor een grotere rol wilt spelen bij een 

overname ongeacht of dit assurance of advieswerk is, er nog een schone taak ligt om anderen te overtuigen van 

de kwaliteiten van de internal auditor. 

Persoonlijke visie 

Na alles in overweging te hebben genomen, neig ik persoonlijk naar een meer traditionele rol voor de auditor bij 

een overname. Ik denk dat de internal auditor voornamelijk kan worden ingezet om assurance te verlenen tijdens 

de laatste drie fasen van de overname. Hierin heb ik de mening van de gevraagde managers sterk laten 

meewegen en kom ik dus terug op mijn eerdere conclusie dat de auditor vooral in fase 4 en 5 zowel assurance als 

consultancy rollen kan vervullen.  

Blijkbaar is er vanuit het bedrijf, onze klant, behoefte aan onafhankelijke zekerheid op een aantal fronten. Vanuit 

het perspectief van het bedrijf gezien is het ook niet verwonderlijk, onafhankelijke zekerheid kan het bedrijf 

voornamelijk bij de internal auditor „inkopen‟, terwijl het geven van advies ook door veel andere partijen 

minstens net zo goed kan worden geleverd. Om deze assurance rol goed te kunnen vervullen is het zeer 
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belangrijk dat de internal auditor volledig onafhankelijk blijft en zich niet laat verleiden tot inhoudelijke inbreng 

in de overname. Het lijkt soms wel of de wens van de internal auditor om allerlei rollen en werkzaamheden bij 

een overname te vervullen voortkomt uit de wens om eigen werkzaamheden te verrijken. Vanuit het perspectief 

van de onderneming ben ik niet overtuigd dat internal auditor de meest geschikte partij is voor werkzaamheden 

bij een overname anders dan het geven van assurance. Als de internal auditor graag consultancy opdrachten rond 

een overname wil vervullen, omdat dit de eigen werkzaamheden verrijkt zonder dat hier expliciete vraag voor is 

vanuit het management, is het misschien tijd voor een nieuwe baan. 

4.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies uit het literatuuronderzoek door middel van een marginale toetsing aan de 

praktijk getoetst. Hiemee is antwoord gegeven op de laatste onderzoeksvraag: welke rollen van de internal 

auditor bij een overname observeren we in de praktijk? Zes audit-experts en vijf managers/personen uit andere 

vakgebieden hebben hun mening hierover gedeeld. 

De mening van de audit-experts komt redelijk overeen met de conclusies uit het literatuuronderzoek: een 

belangrijke rol voor de auditor in de laatste drie fasen van de overname. De audit-experts zien voor de internal 

auditor vooral een rol bij de due diligence, de integratie fase en de post-integration audit fase. Zij zien zowel een 

assurance als zelfstandige consultancy rol in de drie laatste fasen.  

Het gevraagde management ziet een veel kleinere rol voor de auditor bij een overname. Zij leggen de nadruk op 

assurance services en zijn minder overtuigd van de kennis en vaardigheden van de auditor. Waar wij onszelf zien 

als een hooggekwalificeerde afdeling die prima in staat is een aantal taken uit te voeren bij een overname en dit 

misschien zelfs beter kan doen dan een andere partij, zijn onze opdrachtgevers daar nog niet van overtuigd. Zo 

ziet het management absoluut geen rol voor de internal auditor in de strategie fase. Overigens ziet het 

management wél een grotere rol voor de internal auditor in de post-acquisition audit fase (fase 5).  

Opvallend is dat de groep managers minder redenen ziet om een internal auditor te verkiezen dan de audit-

experts. Eén eigenschap wordt door beide partijen positief gewaardeerd: uitgebreide kennis van de organisatie. 

Redenen als: betere beschikbaarheid, sneller afleveren van het werk en focus op risicobeheersing worden door de 

managers minder gewaardeerd. Alleen de reden kostenbeheersing wordt vaker door managers dan door audit-

experts genoemd. Wellicht willen wij auditors ons vak niet profileren als een low-cost consultant. Of misschien 

zijn er verborgen kosten bij de inhuur van de internal auditor die de auditors wel zien, maar het management 

niet. 

Persoonlijk ben ik van mening dat de internal auditor zich met name moet richten op het geven van assurance 

tijdens de laatste drie fasen van de overname. Hierbij heb ik de visie en behoefte van het management zwaar 

laten meewegen. Ik vind ook dat als je als internal auditor graag consultancy opdrachten rond een overname wil 

vervullen, omdat dit de eigen werkzaamheden verrijkt zonder dat hier expliciete vraag voor is vanuit het 

management, dat het wellicht tijd is voor een nieuwe baan. 
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5. Conclusies 

In dit laatste hoofdstuk geeft een samenvatting van de conclusies uit voorgaande hoofdstukken. Dit hoofdstuk is 

als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 beschrijft de conclusies en geeft antwoord op de probleemstelling en 

onderzoeksvragen. Paragraaf 3 geeft enkele suggesties voor vervolgonderzoek. Tot slot besluit paragraaf 4 met 

twee stellingen. 

5.1 Conclusies 

Dit onderzoek heeft als doel antwoord geven op de volgende probleemstelling: 

 Welke rol kan de internal auditor spelen bij een overname? 

Om de probleemstelling te beantwoorden zijn in hoofdstuk 2 de eerste twee onderzoeksvragen beantwoord: 

Onderzoeksvraag 1: wat zijn de kenmerken van een overname? 

Onderzoeksvraag 2: wat zijn de risico’s van een overname? 

 Tabel 9 geeft de belangrijkste kenmerken en  risico‟s van een overname. 

Belangrijkste kenmerken overname Belangrijkste risico’s bij een overname 

 Beurswaarde koper neemt meestal af 

 Beurswaarde overgenome partij neemt vaak toe 

 Gecombineerde effect licht positief 

 5 fasen van een overname (model Sudarsanam): 

 1. Corporate Strategy 

 2. Organising for acquisitions 

 3. Deal Structuring 

 4. Post-acquisition integration 

 5. Post-acquisition audit 

 Vaak veel overnames in dezelfde periode: een 

overnamegolf 

 Overname past niet in strategie 

 Berekende synergievoordelen onrealistisch hoog 

 Tegenpartij komt afspraken niet na 

 Cultuurveschillen te groot 

 Integratieproces niet juist gemanaged 

 Onvoldoende monitoring op het behalen 

integratiedoelstellingen 

 Onvoldoende leerprocessen ingebouwd voor 

volgende overname 

 Reputatierisico bij keuze adviseurs 

 Marktverwachtingen sluiten niet aan bij huidige 

markt. 

Tabel 9: Belangrijkste kenmerken en risico’s van een overname. 

Onderzoeksvraag 3: welke rollen van de internal auditor zijn er in theorie bij een overname?  

Voor het  beantwoorden van deze vraag ben ik uitgegaan van de rollen zoals beschreven in the Professional 

Practices Framework (2009) van het Institute of Internal Auditing. Geconcludeerd wordt dat er een tweedeling in 

de literatuur is te onderkennen: 
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 Enerzijds auteurs die sterk vasthouden aan de van oudsher kernfunctie van internal audit: het geven van 

zekerheid.  

 Anderzijds auteurs die stellen dat de internal auditor een grotere rol kan spelen bij een overname, 

namelijk naast de assurancerol ook een adviesrol bij de verschillende fasen van een overname.  

Uit de literatuur blijkt ook dat internal auditors graag een grotere rol willen vervullen bij een overname dan op 

dit moment het geval is. 

Onderzoeksvraag 4: welke rollen van de internal auditor bij een overname observeren we in de praktijk? 

Deze laatste vraag wordt beantwoord aan de hand van een marginale praktijktoetsing. Onder de 11 deelnemers 

zitten zowel autoriteiten op het gebied van internal auditing als managers uit de hoogste managementlagen, leden 

van raden van bestuur en raden van commissarissen. Hierdoor wordt een interessante vergelijking mogelijk, 

tussen de mening van audit-experts en die van hun belangrijkste klant: het hoger management. Hierbij is ook de 

mening van een risk manager en een consultant meegenomen. De belangrijkste algemene conclusies zijn: 

 De rol voor de internal auditor is zeer beperkt in de eerste fase van de overname: de corporate strategy 

fase. 

 De audit-experts zien zowel een assurance als een consultancy rol voor de internal auditor bij een 

overname. Met name bij due diligence, integratie en post-acquisition audit. 

 De managers leggen de nadruk op het geven van zekerheid. Met name bij de integratiefase en de post-

acquistition audit fase. 

 Waar wij onszelf zien als een hooggekwalificeerde afdeling die prima in staat is een aantal taken uit te 

voeren bij een overname en dit misschien zelfs beter kan doen dan een andere partij, zijn onze 

opdrachtgevers daar nog niet van overtuigd.  

 De managers zien over het algemeen minder redenen om de internal auditor te verkiezen boven een 

andere (interne of externe) partij dan de audit-experts. Alleen de reden „kostenbeheersing‟ wordt vaker 

door managers genoemd dan door de audit-experts. Wellicht willen wij auditors onze professie niet 

profileren als een low-cost consultant. Of misschien zijn er verborgen kosten bij de inhuur van de 

internal auditor die de auditors wel zien, maar het management niet. 

De probleemstelling kan nu worden beantwoord: welke rol kan de internal auditor spelen bij een overname? 

 Noch het literatuuronderzoek, noch de praktijktoetsing geeft uitsluitsel of de auditor voornamelijk zekerheid kan 

verlenen bij een overname, of hij ook als consultant kan optreden of dat er eventueel andere rollen mogelijk zijn. 

Ook geeft zowel het literatuuronderzoek als de praktijktoetsing geen eenduidige conclusie in welke fasen van de 

overname de internal auditor betrokken zou moeten zijn. De meningen zijn hierover dus verdeeld. 

Persoonlijk neig ik naar een meer traditionele rol voor de auditor bij een overname. Ik denk dat de internal 

auditor voornamelijk een rol kan spelen door assurance te verlenen tijdens de laatste drie fasen van de overname. 

Door alleen assurance te verlenen is de onafhankelijkheid van de internal auditor voldoende geborgd. In mijn 

visie heb ik de mening van de gevraagde managers sterk laten meewegen. Zij hebben aangegeven dat er behoefte 
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is aan deze rol van de auditor. Ik denk dat de behoefte van het hoger management en het belang van de 

onderneming voorop moet staan in de beslissing welke rol de auditor speelt. Wat de internal auditor allemaal kan 

en wil moet uiteraard meegenomen worden in deze beslissing, maar is hierin ondergeschikt. 

5.2 Suggesties voor vervolgonderzoek 

De volgende zaken zijn interessant om nader te onderzoeken: 

 Dit onderzoek heeft betrekking op overnames. Gezien het huidige economisch klimaat is het te 

verwachten dat in de nabije toekomst bedrijven onderdelen zullen afstoten, dus des-investeringen zullen 

doen. Hoewel de conclusies van dit onderzoek ook deels van toepassing zullen zijn bij des-

investeringen is het interessant om nader te onderzoeken welke rol de internal auditor hierbij precies 

kan vervullen. 

 Uit de praktijktoetsing komt naar voren dat internal audit-experts de reden „kostenbeheersing‟ niet als 

een belangrijke reden zien om de internal auditor te verkiezen boven een andere interne of externe 

partij. De managers uit dit onderzoek geven aan dit juist wél als een reden te zien. Het lijkt me 

interessant om deze tegenstelling verder te onderzoeken. Zien de audit-experts verborgen kosten bij 

inhuur van de internal auditor of willen wij onze professie niet profileren als een low-cost consultant? 

5.3 Stellingen 

De volgende stellingen geven beknopt de conclusies van dit onderzoek weer en reflecteren mijn persoonlijke 

mening aangaande de rol van de internal auditor bij een overname.  

 Internal auditors moeten hun vakgebied beter in de markt positioneren. Het management is namelijk 

nog niet overtuigd van de kennis en vaardigheden van de internal auditor. 

 Als je als internal auditor graag consultancy opdrachten rond een overname wil vervullen, omdat dit de 

eigen werkzaamheden verrijkt zonder dat hier vraag voor is vanuit het management, is het tijd voor een 

nieuwe baan. 
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Bijlage I: Rollen internal auditor binnen ERM 

Model zoals vervaardigd door het IIA Engeland en Ierland, aangaande rollen die de internal auditor wel en niet 

kan vervullen binnen Enterprise Risk Management: 

 

 

Figuur 5: Rollen van internal audit binnen ERM 

Bron: Position Paper: the role of internal audit in enterprise-wide risk management, the IIA 2004 
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Bijlage II: Deelnemers aan praktijkonderzoek 

De volgende personen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Zij hebben de input geleverd voor hoofdstuk 4: 

marginale toetsing van theorie aan de praktijk. Achter de namen van de deelnemers staan hun functies en het 

bedrijf waar zij werkzaam zijn. 

 

Audit-experts: 

 A.  Molenkamp RO   Internal audit expert verbonden aan de UvA 

 H.  Nieuwlands RA CIA CCSA CGAP Directeur IIA Nederland 

 Dr. F.J. de Graaf    Bestuursadviseur, docent aan de EMIA opleiding, UvA 

 Drs. J. van Gennip RE   Chief Audit Executive ABN AMRO Bank N.V. 

 Drs. B. de Vries RA RE   Audit Director ASR NL 

 R. van Tatenhove RA   Directeur Internal Audit VION Food Group 

 

Management en experts uit overige vakgebieden: 

 Prof. Drs. A. Verberk   Voormalig CFO en CEO Martinair Holland N.V., Directeur 

      Controllers opleiding UvA en verschillende commissariaten 

 Drs. J. Holsboer    Voormalig lid RvB van ING, verschillende commissariaten 

 Dr. E. Sprengers    Vice President en voormalig integratiemanager bij de 

      overname van Organon, Schering-Plough 

 Drs. H. Chuah RO   Risk Manager, Randstad 

 Mr. Drs. R. Jorna    Consultant (Corporate Finance), McKinsey & Company 
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Bijlage III: Gebruikte vragenlijst 

Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek in het kader van mijn afstuderen aan de Executive Master of 

Internal Auditing aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hieronder is een model voor een overname weergegeven, waarin wordt uitgegaan van vijf aaneenvolgende 

fasen. De vragen in deze vragenlijst hebben betrekking op deze specifieke fasen. 

De antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt. Uw naam en bedrijfsnaam worden wel opgenomen in de 

deelnemers lijst. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit uiteraard kenbaar maken, in dat geval zal uw naam 

niet worden opgenomen. Om uw mening ten opzichte van andere deelnemers te meten zal ik u een kopie van de 

scriptie sturen zodra deze af is.  

Met vriendelijke groeten, 

Saskia Sprengers 

 

Model voor een overname
3
: 

 

  

 

 

 

 

 

Korte toelichting op dit model: 

 Fase 1: Bepalen van de strategie, overname is onderdeel van die strategie 

 Fase 2: Inrichten organisatie voor een overname. Bijvoorbeeld oprichten van speciale overname 

afdeling die activiteiten kan coördineren 

 Fase 3: Bepalen van hoogte en vorm van het bod en uiteindelijk officieel uitbrengen van dit bod. Ook 

due diligence is onderdeel van deze fase 

 Fase 4: Integratie fase, het integreren van de twee organisaties. Hierbij hoort ook het integreren tot één 

nieuwe ondernemingscultuur.  

 Fase 5: Evaluatie fase, lessen voor volgende overname  

 

                                                           
3
 Naar het model van Sudarsaman (2003): Creating value for mergers and acquisitions: the challenges. 
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Algemene gegevens 

Naam: 

Bedrijf: 

Functie: 

 Voor onderstaande vragen kunt u het antwoord dat niet van toepassing is verwijderen: 

Vraag 1: Denkt u dat bij een overname de behoefte bestaat aan onderstaande services  van de internal audit afdeling in de verschillende fase van een overname? 

 Fase 1:  

Corporate Strategy 

Fase 2: 

 Organising for 

Acquisitions 

Fase 3:  

Deal Structuring 

Fase 4:  

Integration 

Fase 5:  

Post-Acquistion Audit 

Consulting services (advieswerk) Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee 

Assurance services (onafhankelijk oordeel 

of het proces juist is verlopen) 

Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee 

1.b) Indien u nee heeft geantwoord, denkt u dat er in die gevallen wel behoefte is aan deze services als deze worden aangeboden door een andere partij dan de internal audit 

afdeling? 

 

Vraag 2: Denk u dat de internal audit afdeling voldoende kennis en vaardigheden heeft voor de volgende werkzaamheden in de verschillende fasen? 

Consulting services (advieswerk) Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee 

Assurance services (onafhankelijk oordeel 

of het proces juist is verlopen) 

Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee 
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2.b) Indien u nee heeft geantwoord, welke kennis en ervaring zou de internal audit afdeling volgens u moeten ontwikkelen om wél aan de behoefte te kunnen voldoen? 

..... 

Vraag 3: Welke fase(n) en werkzaamheden acht u het meest interessant voor deelname van de internal auditor gezien behoefte en kennis & ervaring van de internal auditor? 

...... 

 

Vraag 4: Wat zijn volgens u redenen om de internal audit afdeling te verkiezen bij werkzaamheden voor een overname ten opzichte van andere partijen als Risk 

Management, Compliance, externe advocaten en adviseurs?  

 Uitgebreide kennis van de organisatie:     Ja/Nee 

 Betere beschikbaarheid:                            Ja/Nee 

 Sneller afleveren van het werk:                Ja/Nee 

 Kostenbeheersing:                                    Ja/Nee 

 Sterke focus op risicobeheersing:            Ja/Nee 

Zijn er denkt u nog andere redenen om de internal auditor wel of juist niet te verkiezen boven andere partijen? 

..... 

 

Vraag 5: Alles overwegend, hoe (indien van toepassing) denkt u dat de internal audit afdeling de meeste waarde kan toevoegen tijdens een overname? 

..... 

 

Hartelijk dank voor uw deelname! 


