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Calimero-gevoel?
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Wat heeft de RvC aan de IAF?

• Wat is de rol en de positie van de IAF?

• Aan wie rapporteert hij/zij waarover?

• Wat verwacht de RvC eigenlijk?

• Hoe is het samenspel tussen IAF en externe accountant?

• Spreken RvC en IAF elkaar genoeg?



Onafhankelijkheid….
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Taakopdracht?
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Oude concept van dubbele dijken

• Wakerdijk is primaire dijk die beschermt tegen buitenwater
• Slaperdijk is een landinwaarts gelegen reservedijk bij een wakerdijk, op een plaats 

waar het risico van dijkdoorbraak groot is
• Dromerdijk is een extra dijk als de slaperdijk geen stand houdt



All models are wrong (or don’t reflect reality) 
but some are useful



Wat is er mis met het 3LoD model?

• Overgesimplificeerd model

• Hopeloos ouderwets

• Semantiek overheerst

• Hamert teveel op verdedigen en niet op totaalvoetbal

• De zwakste schakel……??

• Iedereen volgt het slaafs en daarmee krijgt het (onterecht) status

• Dogmatische toepassing; het kan niet overall (SME’s)

• Het werkt niet en heeft zich in de afgelopen tijd niet bewezen

• Goed voor consultants, toezichthouders en internal auditors
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Multidisciplinair





Kwaliteit
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Meer samenwerken
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Vragen?

l.paape@nyenrode.nl

06-53644623

Twitter: @leenpaape
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