Jaarplan 2014

Commissie PAS
25 oktober 2013

CONCEPT – 25/10/13

Commissie leden
Huck
Chuah

Hans Jaap Marc
Abma
Piels

25/10/13

Patricia
Michel

Cindy van der
Giezen

Jan
Rodenburg

Doel van de commissie
De commissie PAS heeft tot doel:
Het netwerk van auditors werkzaam in kleine IAF's te
onderhouden en uit te bouwen,
•De zichtbaarheid van de kleine IAF te propageren bij het IIA
•De kennisdeling tussen kleine IAF onderling (bijv peerreview)
en vaktechnisch (bv publicaties) te ondersteunen
•Organiseren van PAS events binnen totaal aanbod v/h IIA

Dit krijgt vorm d.m.v. (vaktechnisch) bijeenkomsten
en publicaties van best practices en meningsuitingen

Terugblik 2013
• Wat is gerealiseerd in 2013 (ook ten opzichte van plan)
Verder groei en versterking van de Community van de kleine IAF
In het kader van het uitbouwen van het netwerk van PAS is de PAS commissie
(na uittreding van 3 leden) verder versterkt met vier leden (waarvan 1 nog
vacature)
De gedachtenvorming is gestart omtrent het organiseren van peer reviews
binnen de PAS community.
Er zijn 4 PAS bijeenkomsten en 1 PAS conferentie georganiseerd, die zeer goed
werden gezocht (in totaal ca 300 bezoekers)

• Welke knelpunten zijn ervaren:
Draagvlak kwaliteitstoetsing binnen de PAS groep. Issues rondom 1) hoge
kosten en 2) als kleine IAF of één-pitter kunnen voldoen aan de Standards
Visie op definitie kleine IAF
Verdeeldheid visie op peerreview

Geplande activiteiten 2014: Stronger focus on Advocacy,
Improve IIA NL value proposition and Enhance Professionalism
Wat willen we bereiken?
Bestaansrecht en zichtbaarheid van de kleine IAF vergroten, oa
middels het organiseren van PAS kennisdeling events, publiceren van
vaktechnisch publicaties en het faciliteren van
samenwerkingsmogelijkheden en zelf-lerend vermogen
Hoe gaan we dit realiseren?
- Concrete eindproducten zoals organiseren van PAS events,
opzetten kader van peerreviews en uitvoeren v/e pilot, opleveren
maturity model voor kleine IAF's, identificeren en delen van best
practices
- Input leveren voor het IIA congres (aparte “stream” voor kleine
IAF's) en organiseren van een 2e PAS conferentie

Financiële impact
Wat is de financiële impact voor 2014 in €
- Doelstelling is om break-even te draaien
A) Kosten
- PAS stream in IIA congres (twv € 3.000 via partners)
- Commissie etentje (€ 250,-)
- (vaktechnische) publicaties (PM)
B) Opbrengsten
- Voor PE events dienen de operationele kosten (APPR, etc.)
gedekt te zijn en we streven naar een licht positief resultaat om evt.
tegenvallers te bekostigen (in 2013: 1 PAS seminar).
- PAS Round tables ikv kennisdeling (geen PE punten): kostendekkend
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