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Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) organiseerde haar 

congres dit jaar op 9 en 10 juni 2016. Met ruim 500 deelnemers 

en 50 (binnen- en buitenlandse) sprekers en vrijwilligers was het 

congres wederom groter dan ooit. De eerste congresdag bood met 

diverse parallelsessies voor ieder wat wils. Het heerlijke zomerweer 

zorgde voor een leuk buitenfeest op Slot Zeist. De tweede congres-

dag werd door een enthousiaste Jort Kelder in goede banen geleid 

en afgesloten met een boeiende paneldiscussie.

IIA-voorzitter John Bendermacher heet de zaal welkom met de 

woorden dat het congres voor het eerst is uitverkocht. Daarna is 

het woord aan de eerste twee keynote sprekers.

Larry Harrington, voorzitter van IIA Global, kijkt in zijn presentatie 

‘Explore, Discover, Experience’ naar de toekomst van het internal 

auditvak. De wereld verandert snel en de vraag naar internal 

auditors zal groeien. Eén van de uitdagingen zal zijn om de 

beroepsgroep op de juiste snelheid mee te laten groeien. Een 

andere uitdaging is dat internal auditors meestal kijken naar wat 

er gebeurd is, terwijl stakeholders juist willen weten wat er gáát 

gebeuren: “Vraag ook eens aan stakeholders wat hun verwachtin-

gen zijn”. Als tip geeft Harrington bovendien om je auditplan elk 

kwartaal te vernieuwen, dan blijf je beter ‘on top of things’. Daarbij 

is het belangrijk om in contact te blijven met de beroepsgroep. Stel 

een groep van tien auditors de vraag: “Wat was je beste audit van 

het afgelopen jaar?” en de kans is groot dat je tien verschillende 

John Bendermacher

Larry Harrington
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antwoorden krijgt. Door deze succesverhalen te delen, kun je van 

elkaar leren. Een goede internal auditor heeft altijd een plan, moed 

en doorzettingsvermogen. En, belangrijker nog, blijft in zichzelf in-

vesteren. Kijk rond in je eigen organisatie wie aan deze kenmerken 

voldoet en neem deze medewerkers op binnen internal audit. Dan 

komt het wel goed met de beroepsgroep.

De voorzitter van COSO, Bob Hirth, vertelt over het herziene COSO

ERM Framework. Dit framework biedt organisaties een uniform en 

gemeenschappelijk referentiekader voor controle van het gehele 

interne beheersingssysteem. Het framework was na de laatste 

update in 2004 hoognodig aan verbetering toe. Begrippen en 

methoden zijn geëvolueerd, operationele omgevingen zijn com-

plexer geworden, het gebruik van technologie is gegroeid en de 

zakenwereld is globaler geworden. Met het verbeterproces van het 

COSO ERM Framework werd in 2014 gestart. Over het vernieuwde 

framework kon op het congres helaas nog niet worden ingegaan, 

deze is sinds woensdag 15 juni beschikbaar. Het vernieuwde 

framework biedt onder andere meer inzicht in de rol van ERM bij 

het vaststellen en uitvoeren van strategie en is uitdrukkelijk toege-

spitst op cultuur en verankerd aan de missie, visie en waarden van 

het IIA. Je kunt tot 30 september je mening geven op het herziene 

COSO ERM Framework.  

Twintig parallelsessies 

In de parallelsessies komen diverse onderwerpen aan bod. 

Zo spreekt Karin Hubert van de SVB over internal audit in het 

publieke debat, Marco Rozenberg van Heineken over data ana-

lytics in de internal auditfunctie en Brigitte de Vries van Staedion 

over de uitdagingen van kwaliteitsbeheersing voor de ‘eenpitter’. 

Martin Dees van de Algemene Rekenkamer onderwijst ons in het 

auditen van performance en Joukje Janssen en Wendy van Tol 

van PwC in het auditen van gedrag en cultuur. Jeff Bekkerin van 

Seadrill spreekt over overleven in een snel veranderende omge-

“Zeer professioneel georganiseerd, met interessante 
onderwerpen over een breed gebied.”

Bob Hirth

http://erm.coso.org/Pages/download.aspx
http://erm.coso.org/Pages/download.aspx
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ving en Anne Scheltema Beduin van Transparency International 

over het belonen van integer gedrag. Alessio Miranda van ING kijkt 

naar de rol van internal audit in bedrijfsinnovaties, Grazia Vittadini 

van Airbus wijst op de toegevoegde waarde van auditervaring in je 

carrière en Johan Pieters van Shell behandelt de impact van acqui-

sities op auditplanning. Alle beschikbare presentaties staan op de 

website van het IIA.  

Ian Peters, CEO van IIA UK/Ireland, spreekt over het auditen van 

cultuur binnen bedrijven. Een bedrijfscultuur wordt opgebouwd uit 

de aannames en het gedrag van alle medewerkers. Een bedrijfscul-

tuur is daarom “De manier waarop wij de dingen hier doen”. En het 

behoeft geen uitleg dat de bedrijfscultuur de uitkomst van de audits 

beïnvloedt, want “Controls don’t apply themselves. People apply 

controls”. Het vaststellen van de juiste bedrijfscultuur is daarom 

essentieel. Het bestuur moet nadenken over welke cultuur gewenst 

is. Doen ze dit niet, dan zegt dat op zichzelf al veel, want als het be-

stuur het niet doet, waarom zouden de medewerkers zich hier dan 

druk om maken? Echter, cultuur is meer dan alleen een kreet op de 

muur. Het gaat uiteindelijk om het gedrag dat hieruit voortkomt. 

Ian Peters

“Brigitte de Vries had een goede presentatie, 
met een nuchtere instelling en een praktische, 

pragmatische insteek; heel zinvol.”

http://www.iia.nl/congres2016/presentaties
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Een goede audit van cultuur creëert een sfeer waarin mensen hun 

fouten durven toe te geven omdat ze er niet op afgerekend worden 

(mits ze geen roekeloos gedrag hebben vertoond natuurlijk).

Tijdens het congres wordt tevens het Internal Audit Ambition 

Model (IA-AM) gelanceerd en gepresenteerd door Joko Tenthof van 

Noorden en Els Heesakkers. De vraag die in deze presentatie cen-

traal staat, is “Wat kun je als internal auditfunctie nog meer doen 

nadat je hebt voldaan aan de (minimum) standaarden?” Welke am-

bities heb je als CAE en/of als auditteam, wat wil je bereiken en wat 

moet je daarvoor doen? Het IA-AM is een self-assessment tool die 

hierbij kan helpen. Het dynamische model bestaat uit vijf niveaus: 

1. Initial: ad hoc services op aanvraag, 2. Infrastructure: projectma-

tige compliance auditing, 3. Integrated: projectmatige performance 

auditing, 4. Managed: performance auditing op een doorlopen-

de basis en 5. Optimizing: overall assurance op GRC. De niveaus 

worden per thema behandeld, welke ook weer zijn opgedeeld in 

subthema’s, die weer bestaan uit diverse topics. Zo kan elke soort 

organisatie op zijn eigen manier aan zelf gestelde ambities werken. 

Vraag het IA-AM aan via ambition@iia.nl.

De laatste plenaire spreker, Nejolla Korris, valt met de deur in 

huis: iedereen liegt. Maar aan het spreekpatroon van iemand kun 

je alsnog veel waarheid afleiden. Dit is voor de auditor een onmis-

bare eigenschap om te kunnen begrijpen welke informatie een 

gesprekspartner eigenlijk geeft. Denk hierbij aan het gebruik van 

werkwoordstijden - als iemand wordt gevraagd naar zijn drugsge-

bruik en die vraag beantwoord met “Ik gebruik geen drugs”, dan 

betekent dit nog niet dat hij nooit drugs hééft gebruikt. Mensen die

Uitsmijters van formaat

“Ik waardeer de opzet van eerste dag met 
break-out sessies en plenair op de tweede dag. 

De verscheidenheid aan onderwerpen is een plus.”

Nejolla Korris

mailto:ambition%40iia.nl?subject=
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de waarheid verbuigen, worden ook minder persoonlijk in hun taal-

gebruik en geven vaak geen direct antwoord op een vraag. “Heb je 

persoon A en B vermoord?” “Ik heb nooit twee mensen vermoord.” 

Doorvragen is dus ‘je beste vriend’. Oftewel, vertel altijd de waar-

heid, dan hoef je niet te onthouden wat je hebt gezegd.

De eerste congresdag wordt in de plenaire zaal afgesloten met een 

leuke show van mentalist Jan Reinder. Daarna kan het netwerken 

pas echt goed beginnen, op het plein voor Slot Zeist. Er lopen wijn-

dames rond, er is een lindyhop dansoptreden en de barbecuebuf-

fetten worden geopend. Binnen worden trucagefoto’s gemaakt en 

de casinotafels draaien overuren. Buiten is een cocktailbar en krijgt 

de band langzaam maar zeker wat voetjes van de vloer. Een goed 

einde van de dag.

Jan Reinder

“Nejolla was top; een vlot, grappig en herkenbaar 
verhaal dat aanzette tot denken over hoe dit in 

audits is toe te passen.”
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De tweede congresdag wordt geheel begeleid door Jort Kelder, 

die een goede invulling geeft aan de rol van dagvoorzitter. Pittige 

kwinkslagen wisselt hij af met serieuze, scherpe vragen. Met uitda-

gende uitspraken zorgt hij ervoor dat de verschillende meningen 

gedurende de dag goed belicht worden.

De eerste spreker begint de dag goed met een kritische noot. 

Marianne Zwagerman, innovatiestrateeg en twittervrouw, vindt 

dat de regelgeving in Nederland te ver is doorgeschoten en noemt 

ons kluitjesvolk in een rubberentegelparadijs. Eigenlijk zou ze 

GRC-managers geheel af willen schaffen, maar in plaats daarvan 

provoceert ze auditors hun werk helemaal anders te gaan doen. 

Minder regels, meer buikgevoel. Haar prikkelende woorden zorgen 

voor stof tot nadenken.

Willem Jan van Andel, advocaat en curator, zorgt vervolgens voor 

een grote tegenstelling. Hij laat ons met vele voorbeelden zien wat 

er kan gebeuren als er geen goed toezicht wordt gehouden op 

interne beheersing. In zijn presentatie ‘Wat kunnen we leren van 

bad governance’ deelt Van Andel tientallen ‘red flags’ van bad 

Dag 2 - Grote tegenstellingen

Willem Jan van Andel

Jort Kelder

Marianne Zwagerman

“Dagvoorzitter Jort deed het uitstekend, door op 
speelse wijze gevoelige thema’s op tafel te leggen.”



8

governance die tot een faillissement kunnen leiden: een overheer-

send management/CEO, de commerciële focus is leidend, er is een 

zwakke CFO die onvoldoende tegenwicht biedt, een zeer sterke 

groei van de onderneming binnen korte tijd, irrealistische budget-

ten en meerjarenplannen, waarschuwingssignalen worden stelsel-

matig genegeerd of gebagatelliseerd, de Raad van Commissarissen 

staat teveel op afstand en ga zo maar door.

In de middag kijkt Margriet Sitskoorn naar het brein van de 

internal auditor. Daarbij is de cruciale vraag: welke vaardigheden 

leiden tot succesvol gedrag in moeilijke situaties? Antwoord: 

Laat je leiden door interne lange termijnplannen, zonder je te 

laten afleiden door verleidingen en om aandacht schreeuwende 

factoren, maar doe het juiste op het juiste moment. Een andere 

belangrijke boodschap: Zorg dat je voldoende slaapt, voldoende 

beweegt en voldoende leuke activiteiten onderneemt. Doe je dat 

niet, dan is de kans groot dat je prefrontale hersenschors er de 

brui aan geeft, waardoor je gezondheid eraan onderdoor kan gaan 

of je je beroep niet meer goed kunt uitoefenen.

In de paneldiscussie over ‘Het nut van toezicht’ gaat Jort Kelder in 

gesprek met Hans Wijers, Margot Scheltema en Marcel Pheijffer. 

In die discussie komt onder andere naar voren dat er een passen-

de (hogere) beloning voor commissarissen moet zijn. Daar staat 

echter tegenover dat je als commissaris “eigenlijk niet zó financieel 

afhankelijk mag zijn dat je niet weg kunt lopen”. Wat betreft de 

herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code con-

cludeert Marcel Pheijffer dat de internal auditfunctie onmisbaar is 

in good governance, maar dat die rol nu wel erg strikt wordt om-

schreven. In de praktijk zien commissarissen internal auditfuncties 

met verschillende gezichten. Daarom dient er flexibiliteit te zijn in 

de invulling van die rol: “Dé internal auditor bestaat niet, behalve 

in de code”. Margot Scheltema meent dat er in de toekomst veel 

vaker een sterkere (maar transparante) relatie zal gaan bestaan 

Margriet Sitskoorn 

“Prachtige en waardevolle inzichten van 
Margriet Sitskoorn. Daar kunnen we in het auditvak 

nog meer uit halen.”
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tussen commissarissen en Chief Audit Executives. Hans Wijers 

geeft als tip mee om je op precies díe dingen te richten die voor de 

top belangrijk zijn, de échte risico’s. Daarmee kun je de top helpen 

succesvol te zijn. De uitsmijter van het panel is helder: “De inter-

nal auditor zal nooit verdwijnen”.

Waar IIA-voorzitter John Bendermacher het congres opende, sluit 

hij die ook, met een bedankje richting alle partners, sprekers en 

vrijwilligers. Daarna staan de medewerkers van Figi klaar met dien-

bladen drankjes en komen de hapjes ook voorbij. Twee uur later is 

het podium schoongeveegd en zijn alle spullen ingepakt. Het gehe-

le congres wordt beoordeeld als een groot succes.

Er is uiteraard áltijd ruimte voor verdere verbetering. De eerste 

ideeën voor het volgende jaarcongres staan al op papier. Het IIA 

Congres 2017, tegelijkertijd het twintigjarige jubileum van IIA 

Nederland, zal plaatsvinden op 15 en 16 juni 2017, en moet 

nog spetterender worden dan de congressen in 2015 en 2016 

al waren. Bent u er ook bij?

Bekijk hier de impressiefilmpjes van het congres. 

Bekijk hier alle foto’s van het congres.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZYLDUg7m-8&list=PLkKmcuplOJqtfPCi9PySWlHO_LDfGlU9j 
http://www.boasphoto.nl/wp/iia-congres-2016/
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