
 
 
  

  
 

  

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eindelijk! Het jaarlijkse congres van het Instituut van Internal 

Auditors Nederland (IIA) vond dit jaar weer plaats op 16 en 17 

september in Gooiland in Hilversum. Met ruim 400 deelnemers, 

sprekers en vrijwilligers en 130 deelnemers aan de livestream was 

het congres wederom een groot succes. Het IIA Congres Reinvent & 

Reconnect had ook dit jaar weer veel te bieden: diverse keynotes, 

parallelsessies en verschillende workshops, een magische show 

van Steven Kazan en een gezellige borrel met walking dinner. We 

kunnen weer met een goed gevoel terugkijken op een succesvol 

congres! 

 

Van moeten naar willen 

Het congres opent met Simone Heidema. Simone is oprichter en 

CEO van CPI Risk, Finance en Governance en ziet dat er vooral focus 

ligt op de harde kant en vraagt zich af waar de mensen in dit 

verhaal zijn. Zij wil ervoor waken dat we juist méér regels en méér 

checklist krijgen. “De grootste problemen in de wereld, proberen we 

vaak op te lossen met regels en controle en als dat niet werkt, dan 

vertellen we het nog een keer of gaan we nog meer regels maken”, 

aldus Simone. Zij richt zich vooral op systeemveranderingen die 

nodig zijn voor vermenselijking – van moeten naar willen. 

 
Gedragskant achter deepfake, AI en EI 

“De mogelijkheid tot communiceren via een willekeurig online 

medium was nog nooit zo makkelijk, geavanceerd en snel zoals nu”, 

aldus Xavier Zeilinga. Door de opkomst van deepfake is het een 

stuk lastiger geworden om waarheid en misleiding van elkaar te 

onderscheiden. Wat moet je als toeschouwer of toehoorder nu nog 

geloven?  



 

Het controleren van de bron van beelden en/of geluiden is 

altijd raadzaam. Zeker omdat de kwaliteit van deepfake snel 

beter wordt. Maar hoe herken je dan die leugenaar? Er is niet 

één specifieke indicator die een leugen of leugenaar verklapt. 

En leugendetectie bestaat niet! Wanneer we een leugen 

vertellen, lekken we de waarheid. Via zes kanalen kun je de 

waarheid achterhalen, door middel van inhoud, interactieve 

stijl, stem, gezicht, lichaam en psychofysiologie. Het devies 

voor het achterhalen, al dan niet door deepfake is: neem waar 

met aandacht, wees kritisch op wat je aangeboden krijgt, 

vraag om verifieerbare bronnen en wees eerlijk naar jezelf als 

het gaat om welke informatie je accepteert. En last but not 

least: ontwikkel je eigen emotionele intelligentie. Het kan een 

hoop ellende voorkomen!  

 

 

 

 

 

Digitalisering van de IAF 
Tonny Dekker en Niels Edelijn van EY presenteerde EY’s Virtual 

Internal Auditor (VIA) waarin de werking de werking en 

belangrijke kenmerken van dit digitale platform aan het licht 

kwam. De resultaten van een recent onderzoek naar de 

digitalisering van de IAF, dat is uitgevoerd in samenwerking met 

het IIA is ook tijdens deze presentatie kort toegelicht.  

 

Tonny Dekker & Niels Edelijn 

https://www.iia.nl/SiteFiles/REQ5860531%20IIA%20Powerpoint%20congres%202021_EY%20VIA_NE%2015092021.pdf


 

Barry Derksen 

De parallelsessies tijdens de eerste congresdag bieden 

een mix tussen vakinhoudelijke thema’s en het thema 

Reinvent &  Reconnect. Zo legt Ayhan Yavuz het 

onderwerp Cloud Auditing uit en vertelt hij hoe het 

gebruik van Public Cloud Diensten organisaties helpt te 

transformeren op een manier die voorheen niet mogelijk 

was en dat in veel gevallen het gebruik van Public Cloud 

Diensten zelfs noodzakelijk is om te overleven als 

organisatie. Josephine van der Hoeven gaf een 

workshop humor: waarbij ze een humoristische kijk 

geeft op internal audit en heeft zij Internal Auditors 

geleerd hoe ze met een simpele verwondering naar 

alledaagse dingen kunnen kijken en tot slot hoe ze  

humor als kracht kunnen inzetten binnen hun werk. 

Astrid Langeveld legt uit dat de medewerker de 

belangrijkste asset van een auditafdeling is en dat 

bevlogen, professionele en betrokken auditors die 

gericht zijn op ontwikkeling en het succes de 

toegevoegde waarde bepalen. Tot slot legt ze uit hoe ze 

binnen Achmea en Internal Audit de focus leggen op 

talentontwikkeling.  

 

Insight en de trusted advisor 
De presentatie van Ron de Korte ging over drie moderne 

begrippen. Insight; het effect van onze dienstverlening, 

intuition; broodnodig, maar geen grondslag en tot slot 

trusted advisor; de beloning voor onze inspanningen.  

 

 

Leading in digital security 
In een korte tijd is Barry Derksen als oud CISO van ICS en huidig 

director Cyber Security bij LeasePlan ingegaan op de gevolgen en 

antwoorden op security in de digitale transformatie. 

Onderwerpen als Agile Secure LifeCycle Management, Security 

Leadership en de belangrijke manieren om organisaties veiliger 

te maken.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barry Derksen 

https://www.iia.nl/SiteFiles/Ayhan%20Yavuz%20Cloud%20Auditing.pdf
https://www.iia.nl/SiteFiles/Talentmanagement%20Achmea%20Internal%20Audit%20IIA%20congres.pdf


 

Frauditing & Profiling 
Nicole den Hartigh sprak in haar presentatie over 

waarheidsvinding en het tijding kunnen herkennen van en 

anticiperen op leugens en bedrog; menselijke ondeugden 

die onlosmakelijk zijn verbonden aan fraude. 

 

 

 

Na de lunchpauze legt Gijs Hendrix uit dat organisaties in 

toenemende mate geconfronteerd worden met een breed 

scala aan risico’s, zoals digitalisering, nieuwe 

businessmodellen, klimaatverandering e.a. IAF’s kunnen de 

juiste kennis en ervaringen in huis halen door de inzet van 

rotational en/of guest auditors, en daarbij de impact van hun 

audits vergroten. Arthur Izeboud gaat in op de ontwikkeling 

die op dit moment plaats vindt waarbij de Internal Audit & 

risk professional tegen de grenzen aan loopt van zijn of haar 

gereedschapskist om nog meer waarde toe te voegen.  

 

Arthur gaat ook in op het glazen plafond waar de audit & risk 

professional mee te maken heeft en waar dat  

naartoe heeft geleidt in de praktijk. Diederik Wirtz en Charles 

Calovich van Workiva hebben het gehad over technologie en de rol 

ervan binnen leiderschap in een organisatie. In de workshop “Hoe 

vertel ik hoe leuk het vak Internal Audit is”, georganiseerd door de 

Young Professionals leert Jouri Schoemaker wat het verschil is 

tussen een pitch en een presentatie en gaan de deelnemers zelf aan 

de slag met hun eigen pitch om in een vijftal verschillende situaties 

te kunnen vertellen wat een Internal Auditor nou precies doet en wat 

het vak Internal Audit nou eigenlijk inhoudt.   

Presentatie 

Je geeft iets aan je publiek 

Pitch 

Je vraagt iets van je publiek  

Ah: onderwijzen  Ah: onderwijzen 

Wow: inspireren Wow: inspireren 

Langer Yes! overtuigen  

Overtuigen – kennis overbrengen  Korter 

 Enthousiasmeren 

 

 

Nicole den Hartigh 

https://www.iia.nl/SiteFiles/Gijs%20Hendrix%20handout.pdf


 

Action beyond Corona, de invloed van cultuur 

Ronald Jansen (Head Risk Assurance bij Action) en Cuno de Witte 

(Leaving Director Risk Assurance Action) gaan in hun presentatie 

op basis van hun gezamenlijke ervaring bij toonaangevende 

retailers (Action en Ikea) in op de spanning en dynamiek van de 

typische retailomgeving, de rol van cultuur binnen deze omgeving 

en de impact daarvan op het organiseren en functioneren van Risk 

Assurance.  

 

Winnaar Internal Audit Scriptie Award 

Voor het vierde jaar op rij wordt na de middagpauze de    

winnaar van de SVRO Internal Audit Scriptie Award 

bekendgemaakt. Dit jaar valt de eer te beurt aan Alle Koolstra. 

Waarom gedragen mensen zich binnen organisaties zoals ze 

doen? En wat is hun beweegreden daarvoor? Wat voor impact 

heeft dat op de interne beheersing van organisaties en hoe 

kunnen we als interne auditors hier inzicht in geven? Enkele 

vragen die Alle Koolstra naar het interne audit vak heeft bewogen 

en heeft geleid tot de scriptie welke hij te afsluiting van zijn 

Executive Master of Internal Auditing (EMIA) aan de Business 

School van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft opgesteld. 

Over de winnaar is gezegd het is een zeer relevant onderwerp, 

theoretisch goed uitgewerkt, een trigger om verder en breder te 

kijken, is terecht en alle modellen worden kritisch beoordeeld. 

Het onderwerp is zeker innovatief omdat het verder gaat dan 

huidige bestaande wetenschappelijke onderzoeken. 

 

 

 

 

De eerste congresdag wordt verder afgesloten met twee top keynotes. 

Eric Smit van Follow The Money vertelt over zijn werk als 

onderzoeksjournalist en legt in zijn keynote de link hierin met het werk 

van de internal auditor. En tot slot strafrecht advocaat Wim Anker met 

zijn (hoogst beoordeelde 4,67 van de 5 punten) keynote; Roeiend tegen 

de stroom in, maar wel met hart en ziel spreekt hij over de rol, taak en 

attitude van de strafpleiter, een niet heel populair beroep in Nederland. 

Een beroep wat hij met zijn (con)frère Hans met liefde en passie al 

ongeveer 40 jaren uitoefent. Ook sprak hij over de principiële 

uitgangspunten van zijn kantoor en het sociale gezicht van Anker & 

Anker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter  

Scriptie Award winnaar 

https://www.iia.nl/SiteFiles/Ronald%20Jansen%20Action.pdf
https://vimeo.com/610740573


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kracht van geven 

Hanna Verboom zet direct de toon door aan de internal 

auditors in de zaal te vragen waar zij voor het laatst iets aan 

iemand hebben gegeven? Of wanneer iemand iets aan hun heeft 

gegeven en wat dat met ze deed. 

 
Blijf relevant! 

Na de keynotes is het weer tijd voor het programma op maat. 

Deelnemers kunnen kiezen uit diverse presentaties en workshops 

afgestemd op hun persoonlijke voorkeur. Zo spreekt Musa Elmas  

over wat elke auditor moet weten over Customer Due Dilligence 

(CDD), ofwel het Ken-uw-klant-principe, een onderwerp wat 

onverminderd actueel en relevant is. Berichten over de bestrijding 

van financieel-economische criminaliteit in de financiële sector en 

bij ‘non-financials’ vliegen ons om de oren. Bart Zwartjes en 

Damian Borstel van Autoriteit Financiële Markten gaan in op AI en 

vraagstukken binnen een domein, neveneffecten voor een concrete 

toepassing, de laatste relevante AI ontwikkelingen en de kansen 

voor internal audit! Hans Koster van ABN AMRO legt de complexe 

wereld van PSD2 uit, de nieuwe Europese richtlijn voor 

betalingsverkeer. En beschrijft de aanleiding voor PSD2, waar staan 

we momenteel, en welke ontwikkelingen zijn nog te verwachten? 

En welke hulpmiddelen zijn beschikbaar voor de verplichte 

auditwerkzaamheden ten aanzien van PSD2? Tot slot in de Cineac 

zaal legt Marinus de Pooter uit in hoeverre conventioneel 

risicomanagement helpt om beslissers hun afwegingen 

consequentie bewust te maken.  

 

Eric Smit 

Wim Anker 

https://www.iia.nl/SiteFiles/Hans%20Koster%20PSD.pdf
https://player.vimeo.com/external/619906605.hd.mp4?s=afdc29b500cf54db4f94377f3c19720bf705305b&profile_id=174


 

Applying data analytics in practice 

Data en het analyseren daarvan staat al decennia centraal  

binnen elke audit legt Paul Hamaker van Heineken uit. Het 

huidige tijdperk van digitale en technologische transformatie 

brengt daar geen verandering in. De verandering zit in de 

wijze waarop we als auditors deze technologie toepassen. 

Dat klinkt logisch en simpel maar waar begin je en hoe blijf 

je jezelf uitdagen en groeien? Heineken Global Audit heeft 

vijf jaar geleden de eerste stappen gezet om deze uitdaging 

te omarmen. 

 

SAFE scaled agiled framework toegepast voor agile 
auditing 

Richard Hoedeman (CTRL Improve) en Mark Leermakers 

(DELA) beschrijven de Do’s en Don’t van Scalling Agile in 

theorie, en in de praktijk bij DELA internal Audit. Waarde 

leveren in de keten of in projecten? Implementatie plannen 

en successen meten om continu te blijven verbeteren. 

 
Cyber security op het OT Domein 

Belangrijke fysieke processen binnen vitale infrastructuren, 

maar ook bijvoorbeeld in de maakindustrie, worden 

aangestuurd en bewaakt met behulp van Operationele 

Technologie (OT). Verstoring hiervan kan een grote impact 

hebben op het functioneren van het bedrijf, maar ook ver 

daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan het stilvallen van een 

elektriciteitsbedrijf, gasleverancier, de postsorteercentra, het 

spoornetwerk of een levensmiddelenfabrikant. Het is zaak 

om dit operationele domein een belangrijke plaats te geven 

in de (interne) audit praktijk, vanuit verschillende perspectieven: 

bedrijfsrisico, personele veiligheid, financiële impact, 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en in toenemende mate ook 

wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wbni en op Europees 

niveau de EU NIS Directive.  

 

Climate Change and Environmental Risk 

Climate Change and Environmental Risk is een van de meest actuele 

en ingrijpendste onderwerp op dit moment voor vrijwel alle 

organisaties. Gezien het strategisch belang ligt hier ook een 

belangrijke rol voor de internal auditor. Tot nu toe is de 

tijdsbesteding op dit gebied echter nog gering. Een reden voor het 

IIA reden te onderzoeken hoe de IAF de organisatie goed kan 

ondersteunen op dit thema. Deze presentatie toont de resultaten: 

• het geeft inzicht in de impact van de risico’s 

• biedt concrete handvatten voor de rol van IAF’s. 

Op de tweede conges dag stonden er ook een tweetal workshops op 

de planning. Nina Blussé laat in haar workshop op interactieve wijze 

de Internal Auditors kennismaken met hun eigen brein. Ze krijgen 

meer inzicht in het proces van (hun) (on)bewuste vooroordelen, en 

toont aan hoe deze effect hebben op je dagelijks denken en 

handelen.. óok in en op je werk.  

Loubna Zarrou van Exponential Hero gaat in op het waarom, wat en 

hoe van werkgeluk. Er is veel wetenschappelijke kennis over hoe je 

zelf kunt werken aan het vergroten van jouw werkgeluk. Aan het 

einde van de sessie kan de Internal Auditor een aantal strategieën 

waar ze de volgende dag mee van start kunnen om hun geluk te 

versterken.  

https://www.iia.nl/SiteFiles/Paul%20Hamaker%20handout.pdf
https://www.iia.nl/SiteFiles/Paul%20Hamaker%20handout.pdf
https://www.iia.nl/SiteFiles/Rietis%20Parotie%20Auke%20Huistra%20Cyber.pdf
https://www.iia.nl/SiteFiles/Peter%20Hartog%20handout.pdf
https://www.iia.nl/SiteFiles/Peter%20Hartog%20handout.pdf


 

Waarom werkgeluk? 

Interessant om eens te gaan kijken en stil te staan bij je werk. 

Voor jezelf even reflecteren. Is er meer dan alleen maar te 

overleven op je werk. Luister en sta open. 

Wat is werkgeluk? 

Leuke aspecten van je werk  

+ minder leuke aspecten van werk = 😊 

Wat betekent werkgeluk voor jou? 

Wanneer was je echt gelukkig in je werk? Welke factoren 

waren daarbij cruciaal? 

Jezelf af en toe de vraag stellen, waar word je nou echt 

gelukkig van? Wat is geluk voor mij? Waar kan ik aan werken 

zodat ik mij gelukkig voel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Jeanne Roos zaal vond de workshop plaats van Job Boersma. 

Job Boersma is auteur, gastspreker en trainer. Als consultant 

adviseert, coacht en traint hij professionals en organisaties bij lastige 

bedrijfspolitieke processen en onderhandelingen. Als psycholoog 

bekwaamde hij zich in micro-expressies training. Het onderwerp van 

de workshop. In de workshop gaat hij dieper in op wat mensen 

beweegt, hoe krijg je mensen in beweging en legt hij op interactieve 

wijze uit welke beïnvloedingstechnieken effectief zijn en hoe we non-

verbaal meer zicht krijgen op wat mensen beweegt. 

 

 

Dag twee, de laatste dag van het congresdag wordt afgesloten met 

twee fantastische keynotes. De eerste keynote spreker is Jim Stolze. 

Een bijzonder interessante spreker over AI en Innovatie. De 

technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Jim weet hier 

alles van. De afsluiter van het congres Jitske Kramer, corporate 

antropoloog schreef in 10 dagen het boek ‘Werk heeft het gebouw 

verlaten’ over de impact van corona op de cultuur. Het boek stond 

meteen in de top 3 van managementboek. Tijdens deze keynote gaat 

Jitske in op de grote cultuurshock van het nieuwe werken.  

 

Bekijk de impressiefilmpjes van het congres: Dag 1 | Dag 2 

 

 

  

https://www.iia.nl/SiteFiles/Jim%20Stolze%20handout.pdf
https://www.iia.nl/SiteFiles/Jitske%20Kramer%20handout.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5uhhuEZOndk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=fztDHN3Eo-Y&t=4s
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