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“We zitten steeds meer aan ‘de voorkant’,  
de advieskant”
pag 6 Audit Magazine zocht Dion Kotteman, algemeen 

directeur van de Rijksauditdienst, op om te kijken 

hoe het na drie jaar staat met de vorming van de 

RAD en wat er is bereikt. Een interview.

De lezer over ‘public auditing to the point’
pag 8 In dit themanummer niet alleen de mening van 

deskundigen, maar ook uw mening! De redactie van 

Audit Magazine plaatste drie stellingen op de website 

van het IIA. Een beknopte samenvatting.

Public auditing: noodzaak voor een merkbaar 
verschil in openbaar bestuur 
pag 9 Vorig jaar juni is het Center for Public Auditing & 

Accounting geopend. Hoogleraar Martin Dees en 

manager Jan Droogsma over het center, de nieuwe 

opleiding ‘Public Auditing’ en de noodzaak van 

public auditing ten behoeve van goed openbaar 

bestuur.

Op weg naar één auditdienst voor het Rijk
pag 12 Een van de maatregelen in het kader van de com-

pacte Rijksdienst is de verdere centralisatie van de 

auditfunctie bij het Rijk. De afgelopen periode is 

een project ingericht om dit te realiseren. Wilma de 

Munck-Kraamer praat u bij over de totstandkoming 

van één auditdienst voor het Rijk (ADR). 

Verder in dit thema
pag 15  Samenwerking auditors noordelijke 

organisaties heeft wind in de rug
pag 19  Auditing binnen decentrale overheden:  

de stand van zaken

Is vertrouwen als onderdeel van de interne beheersing 
te meten?
pag 23 Robert Vos en René Witte (Financiën) bespreken de 

werking van de vertrouwenscan en de eerste ervaringen 

ermee.

‘To think like a thief’ zit niet in de genen van de auditor
pag 28 Besteden internal auditors wel voldoende aandacht aan 

fraudebeheersing? De resultaten van twee onderzoeken 

werpen hier licht op, aldus Nicole den Hartigh (Deloitte) en 

Revenne Autar (Politie Nederland).

Auditor bereid je voor op fraude – deel 2
pag 33 Stan van Bommel en Fedde Kuperus gaan in op de 

fraudepreventie en -detectierol van de interne auditor.

Wie audit de auditor?
pag 37 Enige tijd geleden onderging de IAD van Eneco de IIA 

QAR (Quality Assessment Review). Audit Magazine zocht 

Carlo Bavius, hoofd van de IAD, op om hem naar zijn 

ervaringen te vragen.
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pag 40  Licht, camera, actie… Een succesvol script 

voor Internal Audit in een veranderde wereld
pag 44  Het Nieuwe Werken
pag 47  Het auditen van een organisatieverandering: 

de praktijk

rubrieken
pag 22 De overstap
pag 27 De estafettecolumn: Frank Nieuwenhuis
pag 31 Personalia
pag 32 Boekalert
pag 39 De kleine auditafdeling
pag 50 Verenigingsnieuws
pag 52 Nieuws van de universiteiten
pag 54 Column Bob van Kuijck 

AUDITmagazine n u m m e r  3  s e p t e m b e r  2 0 1 1 5




