
 

Brayn Alibaks:

“We hebben de professionele ruimte 
om ons te kunnen ontwikkelen”

PAS op de plaats is een rubriek 

waarin auditors van kleine 

auditdiensten aan het woord 

komen. Dit keer Brayn Alibaks, 

hoofd Audit & Control bij Zadkine. 

De slogan van zijn afdeling is 

‘Samen zien we meer’. 

Kunt u iets vertellen over de internal auditfunctie (IAF) van 
Zadkine?
“Ik ben drie jaar geleden begonnen als auditor bij Zadkine. 
Toen ik begon was ik de enige auditor. Zadkine heeft mij 
uitgedaagd om de internal auditfunctie (IAF) te professio-
naliseren, in te richten en te herijken. Inmiddels is de IAF 
uitgegroeid tot vijf fte. In samenspraak met het college van 
bestuur heb ik een groeipad gemaakt voor de internal audit-
functie. Om het gewenste volwassenheidsniveau te bereiken 
had ik aanvankelijk vijf jaar uitgetrokken. Vanaf januari 2018 
valt de IAF onder de voorzitter van de college van bestuur 
en heb ik een lijntje met de raad van toezicht en vanaf sep-
tember is de IAF op volle sterkte. Bij de selectie van auditors 
heb ik gezocht naar mensen die ‘trekkers’ kunnen zijn op 
hun expertisegebied, namelijk onderwijs, examinering en 
bedrijfsvoering. 
In de onderwerpen die we auditen hebben wij ons het eerste 
jaar gericht op onderwijs, het tweede jaar op examinering en 
nu richten we ons ook op de bedrijfsvoering. We hebben deze 
onderwerpen aangepast aan de prioriteiten van Zadkine. 
Bedrijfsvoering richt zich niet alleen op risicomanagement, 
ICT en hrm, maar ook op de inrichting van de processen. 
Ik vind dat wanneer je processen goed inricht, je de meeste 
risico’s vooraf beheerst. Dit in tegenstelling tot het achteraf 
(door het uitvoeren van een audit) vaststellen dat Zadkine 
risico’s niet beheerst.
Daarnaast maken we gebruik van een interne auditpool 
(guest auditors). Deze guest auditors hebben veel kennis van 
hun vakgebied binnen onderwijs, maar minder kennis met 
betrekking tot het uitvoeren van audits. Wij trainen deze 
guest auditors om kwalitatief goede audits uit te kunnen 
voeren (tweedaagse cursus en stages). Deze auditpool 
bestaat uit dertig collega’s. Continuïteit, beschikbaarheid 
en kwaliteit zijn de grootste uitdagingen. Daarom koppel ik 
de guest auditors aan een vaste internal auditor. Bovendien 
werken we samen met 23 andere regionale opleidingcentra 
(ROC’s). We komen elk kwartaal bij elkaar om van elkaar te 
leren en zorgen in onderling overleg voor de uitwisseling van 
internal auditors. Hiermee versterken we het objectief en 
onafhankelijke karakter van de onderzoeken.” 

Welke type onderzoeken voert de IAF uit?
“We voeren operational audits uit. Iedere auditor heeft zijn 
eigen account (expertisegebied) en voert periodiek gesprek-
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ken met de opleidingsmanagers. Deze gesprekken en de 
uitkomsten van de operational audits vormen weer input 
voor de auditplanning.”

Voeren jullie tweedelijnstaken uit?
“Ik ben hoofd Audit & Control en dat houdt voor het onder-
deel control in dat we bekostigingscontroles uitvoeren. Een 
bekostigingscontrole houdt in dat je controleert of een stu-
dentendossier voldoet aan alle voorwaarden om voor bekos-
tiging in aanmerking te komen. Dit in verband met de gelden 
die Zadkine ontvangt voor deze studenten. Deze bekosti-
gingscontroles lijken tweedelijnstaken, omdat ze nog niet op 
een andere plaats binnen de organisatie worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld binnen finance of studentenadministratie). Dit 
komt doordat die afdelingen de expertise nog niet hebben 
om deze controle uit te voeren. De bekostigingscontrole 
wordt uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met 
de externe accountant.”

Met welke uitdagingen krijg je als kleine IAF mee te maken?
“Er zijn zoveel mogelijke onderwerpen die we kunnen onder-
zoeken. Alle onderwerpen lijken hoge prioriteit te hebben, 
maar dan heeft eigenlijk niets prioriteit. Het vervolgens ach-

terhalen waar de belangrijkste onderzoeksobjecten liggen, 
is een uitdaging. Bovendien is de relatief kleine en daarmee 
kwetsbare bezetting van de afdeling een uitdaging. Bij uitval 
of vertrek van medewerkers heeft dit direct invloed op de 
realisatie van de auditplanning.”

Wat haalt u uit de PAS-commissie?
“De bijeenkomsten van de PAS bezoek ik regelmatig. Tijdens 
deze bijeenkomsten spreek ik andere auditors van kleine 
auditdiensten. Het voelt heel prettig en vertrouwd, omdat we 
met zijn allen in hetzelfde schuitje zitten. Daarnaast haal ik 
bij deze bijeenkomsten ook veel kennis op”. 

Maakt u gebruik van co-sourcing?
“Ja, we proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van onze 
interne en externe auditpool. Alleen heb ik daarnaast een 
netwerk van ongeveer tien auditors voor specifieke onder-
wijsonderzoeken. Deze auditors huur ik in als er onder 
andere in opdracht van het college van bestuur op een korte 
termijn een onderzoek uitgevoerd moet worden.”
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Hoe zorgt u ervoor dat u op de hoogte blijft?
“Voor Zadkine heb ik in Google een alert ingebouwd. Op 
deze manier blijf ik via externe bronnen op de hoogte als 
Zadkine in de media verschijnt. Daarnaast ontvang ik de 
nieuwsbrief van het IIA en we hebben een interne nieuws-
brief. Verder haal ik, op operationeel niveau, met behulp van 
de auditors en hun accountgesprekken, informatie uit de 
organisatie. En ik heb zelf gesprekken op strategisch en tac-
tisch niveau in de organisatie met stakeholders als de onder-
nemingsraad, de studentenraad, het college van bestuur, en 
de directeuren van onderwijs en diensten. Als laatste ben 
ik samen met mijn collega verantwoordelijk voor de externe 
contacten, zoals die met de andere ROC’s en bijeenkomsten 
van de onderwijsinspectie.”

Op welke manier vindt kwaliteitsborging plaats?
“We hebben peer reviews ingebouwd. Daarnaast is een van 
de internal auditors het quality assurance programme aan 

het inrichten. Verder maken we per audit een dossier 
aan volgens een standaardindeling en hebben we een 
stappenplan voor het uitvoeren van een audit. Per 
fase hebben we een deliverable benoemd. Voor de 
vastlegging maken we gebruik van Microsoftteams. 
Op deze manier kan ik precies via een digitaal plan-
bord zien in welk stadium (planning, voorbereiding, 
uitvoering, rapportage, evaluatie of afronding) de 
audits zijn.”

Wat maakt het werken in een kleine IAF leuk?
“We hebben contact met alle lagen binnen de organi-
satie. Vanaf de voorzitter van het college van bestuur 
tot en met de studenten. We hebben de professionele 
ruimte om ons te kunnen ontwikkelen. Als we aan-
tonen dat we op de goede weg zijn en toegevoegde 
waarde leveren, krijgen we ruimte om verder te 
groeien en te ontwikkelen. Ik vind ook dat je moet 
kunnen leren binnen een onderwijsorganisatie. Bij 
een grote auditafdeling is de ruimte om te experi-
menteren veel beperkter.”

Wat is de ambitie van de IAF op de langere termijn?
“Dat we een volwassen IAF zijn die ook audits op het gebied 
van besturing uit kan voeren. Dat is een pittig onderwerp, 
maar ik ben mijn auditors alvast aan het voorbereiden op het 
uitvoeren van dit soort audits en dat ze gesprekken binnen 
Zadkine kunnen voeren als business partner en critical 
friend.”




