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1. Introductie

Janneke Dijsselhof

Manager Internal Audit, Coöperatie Univé

Verantwoordelijk voor:

1. IAF binnen Univé Groep

5 fte 

2. IAF Regionale Univés (uitbesteding aan 
Coöperatie)

1 fte plus pool van externe auditors



2. Doelstelling

Inzicht geven en ervaringen delen t.a.v.:

1. Het opzetten van internal audit functie(s)

2. Hoe naar een CAE/ IA afdeling wordt 
gekeken vanuit de Audit- en 
Risicocommissie



3. Univé Organisatie

Wie zijn wij?

• Adviseur en klantcoöperatieve vereniging

• zonder winstoogmerk

• leden-verzekerden staan centraal, niet het streven naar winst 

• brand-, schade- en zorgverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken

• voor zowel particulieren als zakelijke klanten 

• streeft naar een top 3-positie in prijs en prestatie 

• Circa 1,4 miljoen verzekerden 

• Ca € 3,8 miljoen verzekeringen voor personen en/of objecten bij Univé afgesloten

• Goede klanttevredenheid:  in diverse klantenonderzoeken de beste verzekeraar 

• 2 hoofdvestigingen (Zwolle/Assen) (Univé Groep: o.a. Univé Coöperatie U.A., N.V. Univé Schade en N.V. 
Univé Her)

• 14 zelfstandige Regionale Univés (vroeger Onderlingen) met totaal ca 150 vestigingen 

• ca 1000 medewerkers bij centrale vestigingen

• ca 1800 medewerkers bij ca 150 Univé vestigingen

• oudste Univé Onderlinge is in 1794 opgericht.

• In 1991 is de huidige groep ontstaan vanuit een fusie tussen NOVO en DLG, waaraan in 1992 de 
zorgverzekeraar Noord-Holland-Noord is toegevoegd



4. IA Coöperatie Univé (1)

1. Ontvlechting met VGZ per 1 januari 2012

2. Herijking doelstelling en werkzaamheden IA

Risk based operational auditing, geen vaste rol in 

jaarrekeningcontrole (tenzij)

Belangrijke bijdrage willen leveren bij veranderingen: 

projecten, opzet-beoordelingen, Second opinion: 

Veel maatwerk bij opdrachtbepaling en scoping

In de tijd een goede verdeling tussen assurance en 

advies-opdrachten, vaste onderwerpen en risk based

bepaling van onderwerpen (dit wijzigt per jaar)



4. IA Coöperatie Univé (2)

3. Herijking kwaliteitssysteem

Van ca 30 fte (2011) naar 4 (2012) (nu 6)

Koppeling aan IIA-standaarden

Jaarlijkse self evaluatie (externe toetsing in 
2016)

Efficiëntie

Interne kwaliteitscontroles



5. IA Regionale Univé’s (1)

Uitbesteding vanuit RU’s aan Coöp. Univé

1. Overeenkomst van Opdracht/SLA

2. Audit charter

3. Auditplan

4. Inzet externe pool van auditors

5. Kwaliteitssysteem van Univé IA



5. IA Regionale Univé’s (2)

Ervaringen inrichting IA RU (groeimodel)

1. Toegevoegde waarde bewijzen

2. Vertrouwen bouwen (RvB/sleutelfuncties 
dan ARC)

3. Belang van sturing/monitoring door RU’s
4. Verantwoording afleggen/transparantie

5. Doorslaggevende competenties

6. Self assessment DNB IA

7. Doorontwikkeling IA RU
Kijken naar toekomst

Aandacht voor gedrag en cultuur/soft controls



6. Ervaringen Visie ARC op IA

Mijn mening: de persoon/personen achter de 
toezichthouder en de relatie met bestuurders 
en met de CAE/IA-vertegenwoordiger én de 
onderlinge relatie tussen bestuurder en IA zijn 
alles bepalend.

Dus: Uniek en constant onder invloed van 
wijzigingen.



6. Ervaringen: DO’s

Leer de toezichthouders als persoon kennen
1. Kennismakingsgesprek met minimaal ARC-leden, voorkeur alle 

leden RvC om achtergronden kennis en ervaring met IA-functie 
helder te krijgen

2. Losse periodieke gesprekken met vz ARC (of volledige ARC) 
(jaarlijks of twee keer per jaar)

3. Voer jaarlijkse evaluatie uit onder management/bestuurders over 
IAF en evalueer dit ook met ARC zodat je ook met ARC in gesprek 
raakt en je IAF op behoefte en ontwikkelingen kunt afstemmen.

4. Lever en stem af over input voor de agenda

5. Bespreek procesmatige wijze van behandeling van stukken zodat 
je in kunt spelen op behoefte

6. Evalueer het verloop van de ARC-besprekingen en lever zelf en 
via bestuurder input

7. Inventariseer expliciet de kennisbehoefte en aggregatieniveau en 
blijf dit periodiek evalueren



6. Ervaringen: DON’TS

Niet veranderen
1. Niet het gesprek/discussie aan durven gaan

2. Al langer bestaande formats/ rapportages handhaven ondanks 
opmerkingen



Jullie ervaringen?

1. Wie heeft dezelfde/vergelijkbare 
ervaringen?

2. Wie heeft heel andere ervaringen?


