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Internationaal Congres 2007 in Nederland:

een groot succes
In 1942 organiseerde The Institute
of Internal Auditors (The IIA) voor
het eerst haar jaarlijkse congres, in
New York. Sindsdien vond ‘The IIA’s
International Conference’ op meer dan
vijftig locaties wereldwijd plaats. In
2007 organiseerde IIA Nederland het
congres. Herman Baars, voorzitter van
het internationale congres, en Hans
Nieuwlands, destijds president van
ECIIA, halen herinneringen op.

Hoe gaat het in z’n werk, een internationaal congres
organiseren?
Nieuwlands: “In het jaar 2000 waren enkele bestuursleden
bij het internationale congres in New York en dachten:
dat moeten wij toch ook kunnen? In 2001, vier jaar na de
oprichting van IIA Nederland, hebben we ons eerste bid
gedaan voor het congres in 2006. Dat proces is te vergelijken met het organiseren van de Olympische Spelen. Je moet
namelijk een volledig plan inleveren bij IIA Global, waarmee
je dient aan te tonen dat je voldoende capabel bent om een
dergelijk groot event te kunnen organiseren. Helaas moesten
we Houston voor laten gaan. Op uitdrukkelijk verzoek van
IIA Global hebben we voor 2007 een nieuw bid voorbereid.
Ditmaal vergezeld van aanbevelingen van enkele grote
namen. Dat werkte: in 2002 wonnen we de bid en stond het
internationale congres in 2007 in Nederland op de planning.”
Baars: “Na het winnen van de bid begon het organiseren
natuurlijk pas echt. Dan weet je dat je binnen vijf jaar een
goed geolied evenement moet kunnen neerzetten. We hebben direct een organisatiestructuur opgezet, met ruim vijftig
vaste vrijwilligers voor de gehele organisatie, opgedeeld in
acht commissies, aangestuurd door de executive commissie. In 2004/2005 hebben we geoefend door ons jaarcongres
extra groot op te zetten om te kijken hoe dat ging. Elk jaar
werd het weer een beetje echter en vijf jaren gaan sneller
voorbij dat je denkt. Het feit dat de hele groep aan het eind
van die vijf jaar durende rit, op een enkeling na, nog bij
elkaar was, zorgde voor veel lof van Amerikaanse collega’s.

Internationaal
Congres 2007 in
cijfers
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2146 deelnemers uit 99 landen
1980 betalende bezoekers
800 deelnemende Europeanen
124 sprekers
94 educatieve momenten
1 organisatiebestuur met 8 commissies
meer dan 50 organisatievrijwilligers
meer dan 200 congresvrijwilligers
in totaal meer dan 2500 betrokkenen

Overige leuke
weetjes

• IIA Nederland groeide vanaf de bid in
2002 tot het congres in 2007 van 1200
naar meer dan 2000 leden
• De kunstzinnige openingsact met
muziek, dans, lasers en vlammen
maakte een grootse indruk
• De feestzaal was met projecties
omgetoverd tot een waar aquarium
met levendige discotheek
• Het internationale congres in
Nederland was het meest succesvolle
internationale congres ooit

Het was dan ook een ware teamprestatie. Het gaf een
enorme boost aan IIA Nederland.”
Welke hobbels moesten er genomen worden?
Nieuwlands: “Oorspronkelijk gingen we uit van 1100 deelnemers. Het aantal inschrijvingen overtrof echter al snel veruit
de verwachtingen en we liepen tegen de maximale capaciteit
van het auditorium van de RAI aan (1750). Wij wilden op dat
moment stoppen, maar IIA Global wilde door. We hebben
het Forum dat naast het auditorium lag erbij gehuurd. Met
een livestream heeft een deel van de deelnemers de plenaire
sessies kunnen volgen. Ook voor het feest in de Beurs van
Berlage was de groep eigenlijk te groot.”
Baars: “Dit kwam deels doordat hoofdact Edsilia Rombley bij
veel nationaliteiten bekendheid genoot door haar deelname
aan het Eurovisiesongfestival. Ook was er nog een verschil
van mening met de locatie. Gezien het aantal Aziatische
deelnemers wilden wij per se een karaokehoek. De Beurs van
Berlage zag dat niet zo zitten. Uiteindelijk kwam de hoek er
toch en was deze een enorm succes.”
Wat waren opvallende dingen die jullie altijd bij zullen
blijven?
Baars: “Het thema was ‘Get into the Flow’, onder meer om
de Nederlandse reputatie in de waterbouwkunde in beeld
te brengen. Prins Willem-Alexander legde zich al lange tijd
toe op watermanagement en werd in 2006 voorzitter van de
VN-adviesraad voor water en sanitatie. Zijn komst naar ons
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internationale congres stond al in potlood in zijn agenda.
Uiteindelijk kwam hij tóch niet, vanwege zijn rol als bestuurder van het Olympisch Comité, waarvan een vergadering
werd verschoven naar Argentinië. Dat kreeg jammer genoeg
hogere prioriteit! Gedenkwaardig was ook de afsluitende,
Australische spreker John Clarke. Zijn presentatie over ‘the
organizational psychopath’ liep volledig uit de klauwen. Hij
was gepromoveerd op ‘je kunt alleen maar manager zijn als
je psychopaat bent’ en hij bleef maar praten. Het liep ontzettend uit, maar hij had de hele zaal in zijn greep, iedereen
bleef zitten. Een waardig einde van een mooi congres.”
Was dit het laatste internationale congres in Nederland?
Nieuwlands: “Zeker niet! De bid om het internationale congres in 2022 te mogen organiseren, het 25-jarige jubileumjaar van IIA Nederland, is afgewezen. Misschien herhaalt de
geschiedenis zich en proberen we het nog eens voor een jaar
daarna. We verwachten toch zeker nog een keer een internationaal congres in Nederland te organiseren!” <<
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Corporate governance
Control self assessment
E-business and Internal Audit – Work to do?
Risk management and Internal Audit
Global auditing
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Internal Audit na Tabaksblat
Auditor of adviseur
Risicomanagement en de rol van de internal auditor
Follow the flow (wereldcongres) – RAI, Amsterdam
Auditors in the bush – Burgers Zoo, Arnhem
Auditors on the beach – Circustheater, Scheveningen
All on board – SS Rotterdam
The IIA Experience – De Efteling, Kaatsheuvel
A la carte (Europees congres) – Beurs van Berlage,
Amsterdam
Buiten! Nederzandt – Noordwijk
Where on earth are we? – Forteiland, IJmuiden
Mind the gap – Figi, Zeist
Explore, discover, experience – Figi, Zeist
The next generation – Flint, Amersfoort

