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Commissieleden
Op 1 januari 2017 bestaat de Commissie Benchmarking uit de volgende leden:
Naam

Organisatie

Anca Constansia

Vattenfall (Nuon)

Ed van Hecke

ABN AMRO

Els Heesakkers

CZ

Frank Hermans

DSM
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Realisatie jaarplan 2016
De doelstelling voor 2016 was:
•

Het stimuleren van de leer- en verbetercyclus van IAFs, door het benchmarken van concrete
Internal Audit onderwerpen en het organiseren van roundtables hierover.

•

Het bieden van ondersteuning aan IAFs die aan Global Auditing Information Network (GAIN)
willen deelnemen.

Wat is bereikt?
•

Round tables zijn georganiseerd over de volgende vier onderwerpen: Soft controls (29.01.16),
ORSA Praktijkhandleiding (26.02.16), GAIN (01.07.16) en Big data (01.12.16). Tijdens deze
round tables zijn de deelnemers a.d.h.v. een korte vragenlijst “gebenchmarkt” hetgeen input
was voor de groepsdiscussie en voor het uitwisselen van best practice voorbeelden.

•

IAF hoofden zijn per mail benaderd om in een vooraf vastgestelde periode de GAIN
benchmark in te vullen. Tijdens de invulperiode is ondersteuning geboden aan verschillende
deelnemers van GAIN 2016. De GAIN 2016 benchmark is besproken in bovengenoemde round
table.
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Doelstelling 2017
Doelstelling Commissie Benchmarking:
De doelstellingen van de Commissie Benchmarking voor 2017 zijn:
•
•
•

Het stimuleren van de leer- en verbetercyclus van IAFs, door het benchmarken van concrete Internal
Audit onderwerpen en het organiseren van roundtables hierover.
Het onder de aandacht brengen van de GAIN benchmark en ondersteunen van deelnemers aan
GAIN 2017.
Behoeften peilen bij de huidige GAIN deelnemers en contacten leggen met potentiële deelnemers.

Hierbij haken wij aan bij de volgende speerpunten die IIA NL voor 2017 heeft gesteld:
•

•

Professionalism; door het uitwisselen van best practices tijdens benchmarking round tables en GAIN
benchmark activiteiten.
IIA as a leader; door bij te dragen aan de verdere professionalisering van het Internal Audit beroep.
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Geplande activiteiten 2017 (1)
Activiteiten 2017:
Om invulling te geven aan de doelstelling voor 2017 willen wij de volgende concrete activiteiten
ondernemen:
•
•
•
•

Het op verzoek ondersteunen van de Taskforce Internal Audit Ambition Model (IAAM).
In overleg met de Taskforce IAAM een communicatie opstellen voor GAIN deelnemers over het
doel van GAIN en het IAAM en de toegevoegde waarde van beide benchmark tools. En GAIN
deelnemers informeren over de gewijzigde tijdslijn voor GAIN (Q3 i.p.v. mei 2017)
Identificeren van eventuele nieuwe doelgroepen voor GAIN NL om deze specifiek te benaderen
voor GAIN deelname. De huidige GAIN “peer groups” zijn Dutch Financials en Dutch Trade.
Evalueren van de GAIN benchmark onder de Nederlandse GAIN deelnemers. Enerzijds om de
activiteiten van de commissie beter aan te kunnen sluiten op de behoeften en anderzijds om
eventuele “lessons learned” en positieve ervaringen van GAIN mee te kunnen geven aan de
taskforce IAAM.
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Geplande activiteiten 2017 (2)
Activiteiten 2017:
Om invulling te geven aan de doelstelling voor 2017 willen wij de volgende concrete activiteiten
ondernemen:
•

•
•

In het najaar, ondersteunen van het invullen van de GAIN benchmark 2017. Suggestie van 2016
GAIN deelnemers was om naast de reguliere ondersteuning een round table vooraf te
organiseren om zo met elkaar te bespreken hoe de benchmark ingevuld moet worden en daarmee
de kwaliteit van de input te waarborgen.
Na het IIA Congres één of twee benchmark gerelateerde round tables organiseren op basis van
topics aangedragen door o.a. deelnemers van de IAAM sessie bij het IIA congres 2017 en GAIN
benchmark deelnemers.
Contact met de GAIN verantwoordelijken bij IIA Global GAIN versterken t.b.v. de eerder genoemde
GAIN activiteiten van de Commissie Benchmarking.
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