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Wat leert uw organisatie van
fouten?

Systematisch: gemeenschappelijke 
taal en methodiek

Onbevooroordeeld: frisse blik, 
consequent uitstellen van oordelen

Multidisciplinair: meerdere 
invalshoeken van onderzoek

Als incidenten, fouten of andere issues zich 
voordoen in een organisatie is de automatische 
respons vaak tweeledig: om herhaling te 
voorkomen wordt een 'schuldige' opgespoord en 
bestraft en ten tweede komen er meer regels. U 
beseft dat dit mogelijk symptoombestrijding is. 
Maar wat is het alternatief? 

Extra monitoring, meer rapportageverplichtingen 
of andere aanvullende proceslagen leiden na 
fouten of incidenten niet per se tot betere 
prestaties of tot betere beheersing, zo leert de 
ervaring. Blijkbaar laten die maatregelen de 
dieperliggende oorzaak of oorzaken van het 
issue ongemoeid. 

Meer leren
Wij zijn ervan overtuigd dat er meer te leren is 
van fouten. Op basis van het wetenschappelijk 
onderzoek van Muel Kaptein heeft KPMG een 
methodologie ontwikkeld voor de 
grondoorzakenanalyse (GOA), een instrument 
dat antwoord geeft op de vraag waarom issues 
zich blijven herhalen. De GOA zoekt naar het 
waarom van het waarom en doet dat 
systematisch, onbevooroordeeld en 
multidisciplinair. Met de resultaten ervan kunt u 
effectieve interventies implementeren, 
interventies die de herhaling van fouten kunnen 
voorkomen. Zo is de GOA cruciaal voor het 
lerende vermogen van de organisatie.
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De GOA als integraal onderdeel
van Control, Compliance en
Internal Audit

Uitvoeren of begeleiden van 
GOA’s, ad hoc of structureel, in 

samenwerking met de 
organisatie.

Basistrainingen geven die de 
bewustwording van het belang 

van de GOA vergroten. 
Kennismaking met de 

systematiek.

Opzetten van een elektronisch 
incidentenregister waarin 

grondoorzaken systematisch 
worden vastgelegd, inclusief 
ontwerpen en implementeren 
van een GOA-structuur in de 

organisatie.

Monitoren en blijvend 
ondersteunen van de goede 

werking van de GOA-structuur, 
met onder meer aandacht voor 

het op peil houden van de 
capaciteit.

Verdiepingstrainingen verzorgen 
in het uitvoeren en faciliteren 

van GOA-sessies.

Wat doet KPMG voor u?

KPMG heeft meer dan twintig jaar ervaring 
opgebouwd met de Soft Controls-methodologie, 
die in deze grondoorzakenanalyse verwerkt is. 
Daarnaast deden wij de afgelopen jaren – al dan 
niet in het kader van een audit – ruime ervaring 
op met de GOA in de financiële sector, bij grote 
ondernemingen en in de publieke sector. 

Wij beschikken over de verschillende disciplines 
die nodig zijn om de GOA-systematiek te kunnen 
implementeren. De benchmarks die KPMG op dit 
terrein heeft ontwikkeld maken het bovendien 
mogelijk de scores van uw organisatie te 
vergelijken met gemiddelden in de sector. Op 

basis van deze expertise zijn wij in staat u op 
meerdere manieren bij te staan om tot een 
werkwijze te komen die precies past bij uw 
organisatie. 

De GOA is maatwerk en dat geldt zowel voor de 
manier waarop de analyses worden uitgevoerd 
als voor de manier waarop de GOA-structuur 
wordt ingepast in uw organisatie. In onze visie 
maakt deze systematische 
grondoorzakenanalyse integraal onderdeel uit 
van functies als Control, Compliance en Internal
Audit.
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Het resultaat
Met een goed functionerende GOA-systematiek 
voorkomt u dat uw organisatie bij fouten of 
incidenten blijft hangen in symptoombestrijding.

Ten eerste omdat de individuele resultaten leiden 
tot interventies die raken aan de werkelijke 
oorzaken van incidenten. Uit de verzameling 
gevonden oorzaken – afkomstig uit meerdere 
GOA’s – komen daarnaast patronen naar voren 
die mogelijk leemtes blootleggen in zowel 
structuur als cultuur van de organisatie.

Ten tweede omdat de organisatie met dit 
instrument laat zien dat fouten er ook zijn om van 
te leren, namelijk door ze in alle openheid te 
bespreken, te onderzoeken en te evalueren. Zo 
stimuleert de GOA actieve communicatie en dat 
komt ten goede aan de kwaliteit en de efficiëntie 
van de organisatie.

Met al onze ervaring op dit gebied gaan wij graag 
met u in gesprek om te bepalen met welke 
combinatie van deze elementen u het meest 
geholpen bent. 
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