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Uit het tijdschrift van IIA Benelux en andere toegezonden 
post bleek al snel dat deze organisatie op een veel breder 
terrein actief was in de ontwikkeling van het beroep van 
internal auditor dan het toenmalige NIVRA (nu NBA). 
Het NIVRA ondersteunde de interne accountantsfuncties 
uitsluitend op het gebied van financial audits, terwijl IIA 
Benelux verder keek. Ik zag hier een gat in de markt en over-
legde met Jean-Pierre Garitte (voorzitter van IIA Benelux en 
later van IIA Global) hoe we het ledenaantal in Nederland 
aanzienlijk konden verhogen. Bovendien werd ik in 1991 een 
actief bestuurslid van IIA Benelux.

Aan de hand van het NIVRA ledenregister en met perso-
neelsadvertenties vulde ik op mijn eerste pc een database 
met potentiële leden. Deze schreven we vanuit Antwerpen 
aan door het toesturen van het tijdschrift en aankondigin-
gen van seminars en conferenties. Het aantal leden steeg 
gestaag. In 1994 begonnen we ook voorzichtig seminars te 

organiseren in Nederland, in Breda. Deze stad was 
goed te bereiken vanuit Brussel en Antwerpen en 

voelde voor de Nederlanders meer als thuis. Leen 
Paape was op dat moment verantwoordelijk voor het 
opzetten van Operational Audit bij de KLM en trad 

daar op als eerste Nederlandse trainer op een seminar 
over operational audit.

In 1993 gaf Hans Spoel, CAE van Alcatel en wereldwijde 
voorzitter van IIA Global, een presentatie over het IIA 

voor de Nederlandse leden. Dit trok veel belangstelling. 
Met name onder de RA’s die werkzaam waren als internal 

auditor. Meer en meer zag men het belang in van een bre-
dere aanpak van het beroep van internal audor. De leden-
groep Interne Accountants (INTAC) van het NIVRA vroeg 
zelfs een aspirant-lidmaatschap aan van de ECIIA.

In 1994 begonnen de Erasmus Universiteit en de Universiteit 
van Amsterdam de opleidingen tot operational auditor. In 

Prelude IIA NL
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw kwam een collega enthousiast terug 

van de Europese IIA Conferentie in Londen, georganiseerd door de European 

Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Uit de meegenomen 

brochures bleek dat er een IIA Benelux bestond. Ik meldde mij aan als lid. 

Daarmee was ik het tiende lid uit Nederland.

Thema  IIA 20 jaar
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Arie Molenkamp

Afzien op Texel. ‘You can Finn... sure...’ Maar Finn redt 
het niet. Zijn adem stokt, hij struikelt en laat de scheeps-
ketting los! Het zweet gutst langs zijn lichaam; zijn hart 
bonkt; de pijn is ondraaglijk; de zon steekt meedogenloos; 
zijn blik vertroebelt. Zijn team gaat zonder hem verder?! 
Hij heeft gefaald! 
Het is nu 2024. In 2019 vierde de SVRO haar 25-jarig 
bestaan; een jaar waarin het bestuur eindelijk haar tan-
den liet zien. Maar toen ging het ook snel. Transformatie 
leidde tot het huidige selfsupporting management control 
auditing (MCA). Geen sponsoren meer; wel een geavan-
ceerd MCA-master-curriculum en internationaal aanslui-
ting bij het eclatante Britse MCA-Network. 
Als briljant controller had Finn indruk gemaakt op de 
selectiecommissie van de MCA-master. Hij meldde zich 
voor de financialstoel binnen de multidisciplinair samen-
gestelde opleidingsgroep. Het eerste collegejaar aan 
de TU-Delft werd een feest; optrekken met ingenieurs, 
gamers, data-analisten, organisatiesociologen, juristen 
en statistici. Ook het tweede jaar op Texel begon briljant. 
Drone-besturingstechnologie, robotisering, projectmodel-
ling, cybersecurity, virtuele organisatiemodellen... Maar 
nu de colleges Leiderschap! Waarom? En wat heeft het 
gesleep met die loeizware scheepsketting daarmee te 
maken? Welke verrassingen komen er nog meer? Dat moet 
Jochen, voormalig marineofficier, tijdens zijn college op 
het Paracentrum maar eens haarfijn uitleggen!
Bij interesse in de onderliggende zienswijze van deze 
bijdrage verwijzen wij naar www.publicauditing.nl.

Arie Molenkamp RO is zelfstandig gevestigd organisatieadvi-
seur, auteur, opleider en coach. Hij geldt als nestor van het vak-
gebied internal auditing en werd hiervoor in 2016 gedecoreerd 
door de Koning als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

1996 werden de eerste afgestudeerde studenten ingeschre-
ven in het register van de Vereniging Operational Auditors 
(VRO). IIA Benelux kende inmiddels een belangrijke leden-
groei, met name buiten België. Het aantal Nederlandse leden 
lag eind 1994 inmiddels boven de driehonderd. Het werd 
duidelijk dat het aansturen van de organisatie met activitei-
ten in drie landen, in drie talen, steeds moeilijker werd voor 
de vrijwilligers.

Ik legde contacten met Romain de Jager (voorzitter van 
INTAC) om te bespreken hoe we het (tijdelijke) ECIIA 
aspirant-lidmaatschap van INTAC konden aangrijpen om te 
komen tot een Nederlands chapter van het IIA. INTAC liep 
echter niet over van enthousiasme. Ook begonnen de gesprek-
ken met Frank Vrolijk, destijds CAE van Allied Domecq en 
voorzitter van de VRO. Naar verwachting zou de VRO sterk 
groeien de komende jaren door de grote belangstelling voor 
de universitaire opleidingen. De VRO had duidelijk meer inte-
resse in aansluiting bij het IIA.

In juni 1996 organiseerde Andersen samen met IIA Benelux 
een seminar met het onderwerp ‘Naar een blauwdruk voor 
de toekomst’. Er waren vele CAE’s van grote auditdiensten 
aanwezig. Zij spraken de intentie uit voor het oprichten van 
een IIA Nederland en legden dit vast in het ‘Akkoord van 
Groot Warnsborn’.
Onder mijn voorzitterschap van IIA Benelux is de knoop 
doorgehakt: IIA Benelux zou worden opgesplitst in drie 
afzonderlijke instituten. In december 1996 werden de 
principeafspraken vastgelegd in een intentieverklaring die 
werd ondertekend door IIA Benelux, NIVRA-INTAC en VRO. 
NIVRA  bood huisvesting en secretariële ondersteuning aan 
en hielp met het opzetten van onze eerste website. Een half 
jaar later, op 19 juni 1997, werd de vereniging IIA Nederland 
daadwerkelijk opgericht op de allereerste algemene leden-
vergadering bij ING in Den Haag. Op voordracht van VRO en 
INTAC werd ik gekozen als eerste voorzitter. IIA Nederland 
was een feit! << 
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MAS is gespecialiseerd in Internal Auditing Services,
bijzondere onderzoeken, BIV-AO projecten en

trainingen. Ruim 10 jaar verzorgen wij met succes
CIA examentrainingen. Met onze trainingen hebben
wij veel auditors, risk managers, controllers én hun 

organisaties geholpen. 

Bent u geïnteresseerd en kiest u voor ervaring en
kennis, neem dan contact op met Jack Davidsz.

mas_adv_Opmaak 1  09-05-11  16:43  Pagina 1

Management Audit Services

Jack Davidsz

t]  0346 569738

f]  0847 474365

e]  info@mas-online.nl

p]  Postbus 1473 

3600 BL Maarssen

advertentie

ad
vi

es
op

le
id

in
ge

n
in

te
ri

m
op

dr
ac

ht
en

MAS is gespecialiseerd in Internal Auditing Services,
bijzondere onderzoeken, BIV-AO projecten en

trainingen. Ruim 10 jaar verzorgen wij met succes
CIA examentrainingen. Met onze trainingen hebben
wij veel auditors, risk managers, controllers én hun 

organisaties geholpen. 

Bent u geïnteresseerd en kiest u voor ervaring en
kennis, neem dan contact op met Jack Davidsz.

mas_adv_Opmaak 1  09-05-11  16:43  Pagina 1

Management Audit Services

Jack Davidsz

t]  0346 569738

f]  0847 474365

e]  info@mas-online.nl

p]  Postbus 1473 

3600 BL Maarssen

advertentie

ad
vi

es
op

le
id

in
ge

n
in

te
ri

m
op

dr
ac

ht
en

MAS is gespecialiseerd in Internal Auditing Services,
bijzondere onderzoeken, BIV-AO projecten en

trainingen. Ruim 10 jaar verzorgen wij met succes
CIA examentrainingen. Met onze trainingen hebben
wij veel auditors, risk managers, controllers én hun 

organisaties geholpen. 

Bent u geïnteresseerd en kiest u voor ervaring en
kennis, neem dan contact op met Jack Davidsz.

mas_adv_Opmaak 1  09-05-11  16:43  Pagina 1

Management Audit Services

Jack Davidsz

t]  0346 569738

f]  0847 474365

e]  info@mas-online.nl

p]  Postbus 1473 

3600 BL Maarssen

advertentie

ad
vi

es
op

le
id

in
ge

n
in

te
ri

m
op

dr
ac

ht
en

MAS is gespecialiseerd in Internal Auditing Services,
bijzondere onderzoeken, BIV-AO projecten en

trainingen. Ruim 10 jaar verzorgen wij met succes
CIA examentrainingen. Met onze trainingen hebben
wij veel auditors, risk managers, controllers én hun 

organisaties geholpen. 

Bent u geïnteresseerd en kiest u voor ervaring en
kennis, neem dan contact op met Jack Davidsz.

mas_adv_Opmaak 1  09-05-11  16:43  Pagina 1

advertentie


