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De gevolgen van de geïntegreerde audit-
benadering voor de auditfunctie (2)
pag 33 In deel 2 komt Jan van Praat tot een uitwerking

van de geïntegreerde benadering van auditing en

de gevolgen daarvan voor de organisatie van de

auditfunctie.

Handboek Auditing Rijksoverheid herzien
Wat zijn de gevolgen?
pag 36 Het Handboek Auditing Rijksoverheid (HARo) is

aangepast. Aanleiding waren onder andere de uit-

komsten van het IBO ‘regeldruk en controletoren’.

Wat zijn de consequenties, welke nieuwe fraude-

richtlijnen zijn er en hoe zit het met de accoun-

tantsbemoeienis met de zogeheten niet-financiële

informatie in de verantwoording?

Risico’s van ERP-implementatie te onder-
vangen met auditing
pag 39 Wanneer bij een ERP-implementatie aansturing

per afdeling wordt veranderd in aansturing per

proces, is het aan te raden vooraf specialisten te

raadplegen.

Tuchtrecht
pag 42 De Raad van Tucht van de VRO heeft onlangs

haar eerste uitspraken gedaan. Tijd om stil te

staan bij deze mijlpaal.
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Lakmoesproef voor risicobeheersing
pag 6 Bij PGGM organiseert de internal auditfunctie zich zo, dat ze

blijft aansluiten op de veranderende strategie en structuur van

het bedrijf.

Eureko’s GARS kiest voor World Class Audit
pag 12 Internal Audit van Erureko kiest naast de primaire taak van het

doen van operational audits voor een maximale rol in financial

auditing. De verwachtingen van de executive board zijn hoog-

gespannen.

Tien vragen die je stelt voordat je gaat oursourcen
pag 17 Outsourcing is een alternatief voor de invulling van de internal

auditfunctie. Na beantwoording van deze tien vragen weet u of

het ook voor u een alternatief kan zijn.

Frans Cremers: “Een goede auditor is gezegend met
empathie”
pag 21 Een gesprek met auditexpert Frans Cremers die zich, na een

indrukwekkende loopbaan bij een aantal beursfondsen, nu

vooral als commissaris bezighoudt met auditing.

De dilemma’s van de auditor
pag 25 IIA Nederland organiseerde op 23 mei 2006 een seminar om te

onderzoeken welke ontwikkelingen bestendigend, en mogelijk

verbeterend, werken op de positie die Internal Audit in

Nederland heeft. Een interactieve discussie bracht de nodige

dilemma’s aan het licht.

Kwaliteitstoets IIA: de eerste ervaringen
pag 28 Sinds 1 januari 2005 worden interne auditors een keer in de

vier jaar aan externe kwaliteitstoetsing onderworpen. Scott

Chueng, Edward Heck, Arjan Man en Hans Koreman delen

hun ervaringen met de kwaliteitstoetsingspilot die zij medio

2006 ondergingen. 

         


