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Control self assessment: controlobject of 
auditaanpak?
pag 6 Control self assessment staat bijzonder in de belang-

stelling bij auditors. De vraag is waarom? Is er 

misschien de vrees dat CSA ten koste gaat van de 

auditfunctie? Arie Molenkamp doet een poging tot 

verklaring.

“Het self assessment als toezichttool is niet meer 
weg te denken”
pag 8 De AFM gebruikt sinds enige jaren self assessments 

in haar toezicht op financiële dienstverleners. Audit 

Magazine sprak met Margot de Rooij en Michiel 

Denkers van de AFM over deze toezichttool.

De lezer over self assessments
pag 11  Wederom niet alleen de mening van deskundigen 

maar ook die van de lezer. De redactie van Audit 

Magazine plaatste drie stellingen op de website van 

het IIA en ontving daarop 77 reacties. Wat valt daar-

uit op te maken?

Verder in dit thema
pag 12  De Gateway™-review binnen de 

Nederlandse overheid
pag 15  Vertrouwen van de burger bepalend in 

kwaliteitszorg politie
pag 19  Tjibbe Moed: “CSA is meer dan 

‘stemkastjes’ en groepssessies”

Risicobereidheid bestuurders en commissarissen 
onderzocht
pag 24 Simone Heidema en Teun Sluijters (CPI Governance) 

hebben het begrip risicobereidheid onderzocht en belicht 

vanuit het perspectief van de bestuurders en commis-

sarissen in de financiële sector. Naeem Arif sprak met ze 

over de resultaten van het onderzoek.

Kleine IAD’s en de IIA Standaarden
pag 29 Het IIA heeft wereldwijde standaarden ontwikkeld waar-

aan het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van een 

auditdienst dient te voldoen. Ook de kleine interne audit-

diensten. En dat kan, volgens Yolanda Stuijt (zelfstandig 

adviseur bedrijfsanalyses). 

Het auditen van een organisatieverandering: van 
kanaal naar rivier 
pag 33 Het auditvak is in beweging. De auditor als strategisch 

adviseur en als partner van het management bevindt zich 

in een dynamische omgeving. Dit artikel wil de auditor 

inspireren en uitnodigen om vragen te stellen over zich-

zelf, over zijn mensbeeld en zienswijze op de organisatie 

en de omgeving.
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