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Marc Winter:

“Laat je verrassen en kijk ook 
buiten de gebaande paden”

In de rubriek De overstap dit keer 
Marc Winter. Hij maakte afgelopen 

januari de overstap van senior auditor 
bij Audit Rabobank Groep naar de 

afdeling Interne Audit bij de gemeente 
Amsterdam.

Waarom bent u overgestapt? 
“Ik wilde meer variatie in mijn werk. Bij Audit Rabobank 
Groep heb ik bijna zeven jaar in wisselende teamsamenstel-
lingen met plezier operational audits uitgevoerd bij lokale 
banken van de Rabobank. De laatste jaren merkte ik dat de 
werkzaamheden steeds minder uitdagend voor mij werden. 
In mijn functie bij de gemeente Amsterdam is meer ruimte 
om invulling te geven aan het verder professionaliseren van 
een relatief jonge afdeling.”

Wat zijn uw eerste indrukken bij uw nieuwe werkgever? 
“Binnen de gemeente Amsterdam zijn de verschillende 
directies (afdelingen) druk bezig met het realiseren van hun 
eigen doelstellingen en prioriteiten. Auditwerkzaamheden 
en het nut van audit zijn niet bij alle directies bekend. Dit 
kan soms vertragend werken. Desalniettemin zien andere 
directies juist wel de toegevoegde waarde. Het management 
van deze directies ziet audit als een belangrijk instrument 
om de beheersing van hun risico’s binnen de primaire en 
ondersteunende processen verder te verbeteren. Daarnaast 
is mij opgevallen dat de inrichting van het control frame-
work nog verder kan worden ingericht. Het onderhouden 
van risicoanalyses en het inrichten van de interne controle 
is per directie van een verschillend niveau. Soms ontbreken 
risicoanalyses, procesbeschrijvingen of ontbreekt de interne 
controle.”

Wat zijn belangrijkste verschillen tussen beide organisaties? 
“Bij de Rabobank merk je de druk van de toezichthouders 
DNB en AFM om te voldoen aan bepaalde vereisten omtrent 
de inrichting van de administratieve organisatie. Bij de 
gemeente is dit niet het geval. Nut en noodzaak van beheers-
maatregelen en de audit hierop moeten daarom regelmatig 
door ons worden toegelicht. Dit maakt het werk veel uitda-
gender, het vergt meer van je communicatieve vaardighe-
den en maakt jezelf ook meer bewust van het leveren van 
toegevoegde waarde.” 

Hoe ziet de internal auditafdeling eruit? 
“De afdeling bestaat uit circa 25 medewerkers, waarvan 
20 auditors, een teamleider en een afdelingsmanager. De 
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afdelingsmanager, teamleider en vier senior auditors zijn de 
afgelopen anderhalf jaar in dienst gekomen van de gemeente 
Amsterdam. De andere medewerkers waren al in dienst en 
hiervoor werkzaam binnen andere directies en stadsdelen 
van de gemeente Amsterdam. Zij hebben een groot netwerk 
en veel kennis van processen binnen de gemeente, maar 
minder ervaring op het gebied van auditing.”

Heeft de overstap gebracht wat u ervan verwachtte? 
“Grotendeels, er is voldoende ruimte om door middel van 
eigen inbreng de afdeling verder op te bouwen. Daarnaast is 
er nog wel werk te doen om de toevoegde waarde van onze 
werkzaamheden bij de andere directies duidelijk te maken. 
Dit laatste zal de nodige tijd en energie kosten.”

U hebt bij DNB, SNS en Rabobank gewerkt. Nu voorgoed weg 
uit de financiële sector? 
“Ik sluit niets uit, maar ik verwacht niet dat ik op korte 
termijn terug zal keren naar de financiële sector. Binnen de 
financiële sector zijn de controles meer uitgekristalliseerd. 
Daardoor zijn de werkzaamheden voor mij minder interes-
sant geworden.”
 
Wat wilt u de lezers meegeven die een overstap overwegen? 
“Laat je verrassen en kijk ook buiten de gebaande paden. 
Ik had niet verwacht dat ik zou worden aangenomen bij de 
gemeente Amsterdam. Ik had namelijk geen enkele ervaring 
bij een gemeente of overheid, maar tijdens het sollicitatiege-
sprek bleek al snel dat dit geen issue was.”

Over...
Marc Winter RA is senior auditor bij 
de Gemeente Amsterdam. Hiervoor 
werkte hij achtereenvolgens bij Niehe 
Lancée, De Nederlandsche Bank, SNS 
en bij de Rabobank.




