Jaaroverzicht 2014 Commissie Professional Practices (CPP)
De Commissie Professional Practices (CPP), tot december 2014 Commissie
Vaktechniek genoemd, coördineert het vaktechnische onderzoek binnen IIA
Nederland. De CPP heeft tot doel de leden actief te informeren over
vakinhoudelijke onderwerpen. Dit doet zij door het signaleren, onderzoeken
en/of becommentariëren van ontwikkelingen, publicaties en vragen op het
gebied van vakinhoudelijke kennis, methoden, technieken en good practices.
De CPP heeft in 2014 tien keer vergaderd. De verrichte activiteiten bestaan vooral
uit het initiëren en uitvoeren van onderzoeksopdrachten, het middels research
actief informeren van IIA-leden en het reageren op (voorgenomen) publicaties
van het IIA en stakeholders, naast het beantwoorden van vaktechnische vragen.
Een belangrijk medium voor de CPP om onderzoeksresultaten aan een breed
publiek bekend te maken, zijn publicaties in Audit Magazine (AM). In 2014 zijn,
gecoördineerd vanuit de CCP, over de volgende onderwerpen artikelen
verschenen in AM:
•
•
•
•

Inventarisatie en evaluatie toepassing Audit Ratings (tevens artikel op
website IIA en als onderwerp behandeld in een bijeenkomst van het
IIA NL Chief Audit Executive Forum)
Rol auditor in het kader van Projectauditing in Nederland
Risk Control Self Assessment (tevens artikel op website IIA)
Trends in IT, respectievelijk update inzake Datamining

In 2014 is tevens de paper “Relevantie Internal Audit” uitgebracht en ook is er
vaktechnisch ondersteunende documentatie rondom het onderwerp
‘Appreciative auditing’ beschikbaar gesteld op de IIA website.
Er is een Whitepaper verschenen over het onderwerp ‘Three lines of
defence/samengaan IAF en RM/Compliance’ en dit is tevens als onderwerp
behandeld tijdens een bijeenkomst vanuit het IIA NL Chief Audit Executive
Forum.
Een negental vaktechnische scripties van RO-, RA-, RE- en RC-studenten zijn
gebruikt als literatuur voor enkele projecten binnen de CPP en in één geval leidde
dit tot een publicatie in AM (‘Belang van communicatie in alle facetten van de
audit’).
Eind 2014 heeft de CPP een start gemaakt om in het eerste kwartaal van 2015
een nieuw Charter en Mandaat te realiseren. Daarin komen met name aan de orde
het doel en de taakstelling van de CPP, de positionering en organisatie, de

werkwijze rondom de planning en de communicatie met stakeholders, de
kwaliteitsborging en de wijze van rapportage van de onderzoeksresultaten.
In 2014 is in samenwerking met KPMG bovendien de voorbereiding gestart om in
het voorjaar van 2015 te komen tot een Whitepaper op het gebied van ‘Strategyrelated auditing’, waarin op de rol van de IAF op dit terrein wordt ingegaan.
Een belangrijk speerpunt voor van de CCP in 2015 is om in samenwerking met de
commissie College Kwaliteitstoetsing te komen tot de realisatie van een Maturity
Model voor de IAF in Nederland.

