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verbeterpotentieel van het bedrijf, met focus op de opzet en 
werking van beheersmaatregelen. Dus ook de beheersmaat-
regelen rondom rapportages en zo kan het niet anders dan 
dat de processen worden opgenomen in de auditkalender 
(financiële operationele audits). Naast de verwachting van 
het eigen management dat de internal auditor deze pro-
cessen beoordeelt, moeten we niet vergeten dat het tij is 
gekeerd en ook steeds meer toezichthouders en stakeholders 
vinden dat hier een rol is weggelegd voor de auditafdeling. 
Niemand zal het belang betwisten van de betrouwbaar-
heid van financiële informatie en van de processen die dat 
moeten waarborgen. Het is belangrijke sturingsinformatie 
en daarmee essentieel om te meten of bedrijfsdoelstellingen 
worden behaald. Ook als je het COSO-ERM-model erbij haalt, 
zul je al snel tot de conclusie komen dat je bijna niet om 
financiële onderwerpen heen kunt. En dit geldt zeker niet 
alleen voor financiële instellingen!”

Wilke Zijlstra
Internal auditor Icare Verpleging en Verzorging

 Eens Oneens
“Internal Audit voegt waarde toe door de organisatie te 
helpen haar doelstellingen te realiseren, en is het meest 
van waarde wanneer de aandacht wordt gericht op risico’s 
die de grootste bedreiging vormen voor het behalen van 
deze doelstellingen. Integraal risicomanagement met een zo 
adequaat mogelijke weging van de risico’s staat idealiter aan 
de basis van de auditkalender. Afhankelijk van de interne en 
externe omgeving van de organisatie kunnen bijvoorbeeld 
strategische of operationele risico’s groter zijn dan de finan-
ciële risico’s, met als gevolg dat er uitsluitend niet-financiële 
onderwerpen op de auditkalender worden opgenomen.”

Een auditkalender zonder financiële 
onderwerpen deugt niet 

Gerard Jong
Global head of Internal Audit Flow Traders bv

 Eens Oneens
 
“Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de IIA 
Standaarden. Daarin staat waar de internal auditfunctie 
aandacht aan moet besteden. De inleiding van de Standaar-
den spreekt in dat verband over ‘een reeks principiële en 
dwingende vereisten’, ‘kernvereisten’ en ‘een onvoorwaarde-
lijk vereiste’. Van belang hier zijn de Standaarden 2120.A1 
(risicomanagement) en 2130.A1 (beheersing): het evalueren 
van de betrouwbaarheid en integriteit van de financiële 
informatie. Maar óók Standaard 2010 (planning). De daarin 
genoemde risico-evaluatie kan heel goed leiden tot een 
internal auditplan zonder financiële onderwerpen dat ‘dik in 
orde’ is.”        

Silvio Lambert Mendez
Internal auditor Achmea

 Eens Oneens
“Het doel van de internal auditor is waarde toevoegen aan 
de organisatie. In overleg met het senior management en het 
bestuur dient derhalve een keuze te worden gemaakt hoe 
het nut van de internal auditfunctie kan worden gemaxi-
maliseerd. Dit nut wordt verhoogd als bij het invullen van 
de auditkalender rekening wordt gehouden met de risico’s 
en processen die de strategie en de bedrijfsdoelstellingen 
kunnen beïnvloeden. Het hoofd van een internal auditfunctie 
dient daarom met een op de belangrijkste risico’s gebaseerd 
plan te komen. Dit plan hoeft daarbij niet per definitie finan-
ciële onderwerpen te bevatten.”

Gerwin de Vries RA CIA
Senior auditmanager bij ABN AMRO 

 Eens Oneens
“Zeker als met financiële onderwerpen ook die processen 
worden bedoeld die leiden tot mutaties in een (financiële) 
administratie of rapportage. De auditafdeling wil immers 
toegevoegde waarde leveren door bij te dragen aan het 
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