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Het jaarlijkse congres van het Instituut van Internal Auditors 

Nederland (IIA) vond dit jaar plaats op 15 en 16 juni in de Flint in 

Amersfoort. Met ruim 600 deelnemers en 50 (binnen- en buiten-

landse) sprekers en vrijwilligers was het congres wederom groter dan 

ooit. Een breed scala aan sprekers met presentaties in de thema’s 

trendwatching, IT, hot topics, research en cultuur & ethiek wisten 

de deelnemers twee dagen lang te boeien. Ook het weer, de locatie, 

de catering en uiteraard de deelnemers zorgden voor een echte 

topsfeer, zodat we met een goed gevoel op het congres kunnen 

terugkijken.

Dit twaalfde jaarcongres van IIA Nederland markeert tevens het 

twintigjarige bestaan van het instituut. Wanneer dagvoorzitter 

Rens de Jong vraagt wie er twintig jaar geleden ook al lid was, 

gaan er minstens vijftien handen de lucht in. In die twintig jaar is 

het vakgebied verschoven van financieel, naar risk, naar strategie. 

Tijdens dit congres kijken we nog verder de toekomst in: naar 

robotics, cybersecurity, blockchains en data. Gelukkig is de 

nieuwe generatie zelf ook aanwezig. Op de vraag wie er jonger 

is dan 36 jaar gaat er een aanzienlijk aantal handen de lucht in. 

IIA-voorzitter John Bendermacher is daar blij mee: “We kunnen 

niet blijven doen wat we altijd al deden. Je bent nooit te oud om te 

leren, maar de nieuwe generatie pakt technische veranderingen 

toch sneller op.” Let the conference begin!

René Boender noemt zichzelf brain agent, brand booster en trend 

teller. Tijdens zijn energieke presentatie over Generatie Z spreekt 

René Boender 

Rens de Jong 
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hij enthousiast over allerlei zaken die ‘de jeugd’ beweegt en hoe 

het vakgebied internal audit hier het best op kan inspelen om er 

zijn voordeel mee te behalen: “Kinderen spelen geen accountant, 

ze spelen doktertje of brandweerman. Welk kind of welke jongere 

wil er nu auditor worden? Maar wacht, waar ligt dat aan? Niet aan 

het beroep, jullie weten dat er zich best spannende situaties 

kunnen voordoen. Het ligt aan de (on)bekendheid van jullie vak. 

Auditors, doe je best: Verras, Verander en Verover.” 

(Internal auditor: breek met routines!)

Richard Chambers, CEO en president van IIA Global, laat tijdens 

zijn presentatie weten hoe je in negen stappen de beste auditor 

kunt worden. Heel kort gezegd komt het erop neer dat als je aardig 

gevonden wordt én een gedegen kennis van zaken hebt, je als 

betrouwbaar bestempeld wordt. Door ervoor te zorgen dat het 

management en de stakeholders een stevig vertrouwen hebben 

in de betrouwbaarheid, de waarheid, het vermogen en de kracht 

van de internal auditafdeling, zorg je als internal auditor bovendien 

voor een betere positie ‘aan de tafel’. Chambers legt vervolgens zijn 

model van negen onmisbare karakterkenmerken uit. 

(In 9 stappen de beste auditor worden) 

Vijfentwintig parallelsessies

Met honderd extra deelnemers was er de mogelijkheid tot een 

extra stream. Zo kunnen de deelnemers dit jaar kiezen uit vijf 

thema’s. Door al vóór het congres hun voorkeur voor de diverse 

presentaties door te geven, wordt teleurstelling door een volle zaal 

tot een minimum beperkt. Door de hoge opkomst en beperkingen 

van de omvang van de zonnige zalen, moesten we uiteindelijk toch 

een gelukkig relatief klein aantal deelnemers teleurstellen.

IT
• Peter Beijer: Big data: the hunt for information

• Erno Doorenspleet: Data lakes and leaks

• Bob Findlay: Risks of Cloud Computing

• Hans de Vries: Cybersecurity in Nederland

• Tijs Wolffenbuttel: Beter autorisatiemanagement

Richard Chambers

https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/internal-auditor-breek-met-routines
https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/in-9-stappen-de-beste-auditor-worden 
https://www.iia.nl/congres2017#presentaties
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• Tony de Bos: De impact van de GDPR

• Pieter Goudriaan & Jochen van Dijk: Building from Scratch

• Heleen Kersten: Impact van de code op auditcommissies

• Vincent Moolenaar: De houdbaarheid van een CAE

• Egbert-Jan Sol: Blockchains

Hoe lang mag een Chief Audit Executive (CAE) op zijn/haar plek 

zitten? Hoe lang kan iemand een goed Hoofd Internal Audit zijn? 

Vincent Moolenaar, voormalig CAE van Shell en Ahold, deelt zijn 

mening tijdens zijn presentatie De houdbaarheid van een CAE: 

“Om de woorden van de voedingsmiddelenindustrie te gebruiken: 

de THT van een CAE is vijf jaar. Daarna kan hij ook nog wel goed 

zijn, maar gaat de kwaliteit wel achteruit”. De meningen uit de 

zaal zijn verdeeld, maar zeven jaar is ongeveer de langste houd-

baarheid. Waarom? Er is altijd een spanning tussen objectiviteit 

en ervaring. (De houdbaarheid van een CAE)

Cultuur & Ehiek
• Barry van Kampen: Ethical hacking

• Margreeth Kloppenburg: Leren van dilemma’s

• Bert Langerak: Meer (strafrechtelijk) ingrijpen nodig?

• Michelle Rocker: Duurzame integriteit

Margreeth Kloppenburg

Hot topics

“Wat is het laatste dat je geleerd hebt, zonder dat je 
er van tevoren ook maar iets van wist?” 

Heleen Kersten

https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/de-houdbaarheid-van-een-cae
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“Er ligt één ding ten grondslag aan alle nieuwigheden die we 

tijdens dit congres tegenkomen: of je in staat bent om te leren,” 

zegt Margreeth Kloppenburg tijdens haar presentatie Leren van 

dilemma’s. De gemiddelde professional leert niet meer zo heel 

veel. Die is gewend geraakt aan succeservaringen en kan niet 

meer zo goed omgaan met het maken van fouten. “Wat is het 

laatste dat je geleerd hebt, zonder dat je er van tevoren ook maar 

iets van wist?” De Zweedse taal wordt genoemd, evenals hoe het 

is om voor het eerst alleen thuis te zijn met twee kinderen. Beide 

werden als lastig ervaren. Leren van dilemma’s is ook lastig. Maar 

wel onmisbaar voor een internal auditor. (Zó leer je van dilemma’s)

• Robert Bogtstra & Remko Renes: IAF’s bij beursfondsen

• Els Heesakkers: Internal Audit Ambition Model Benchmark

• Annabel Laurenssen-de Jager: Leiderschap en cultuur 

 binnen IAF’s

• Mark van Twist: Nudiging & Gamification

• Dennis Webbers: Effectiviteitsmeting van de IAF

Robert Bogtstra en Remko Renes van Nyenrode Business 

Universiteit onderzoeken de manier waarop Nederlandse 

beursvennootschappen invulling geven aan een internal audit-

functie (IAF). Waar bij grotere beursgenoteerde ondernemingen 

een IAF steeds vaker wordt ingevoerd, beschikken kleinere 

beursfondsen hier nog zelden over. De belangrijkste reden die 

hiervoor wordt aangevoerd, is dat deze bedrijven zichzelf hiervoor 

te klein vinden. In jaarverslagen van kleine vennootschappen wordt 

bovendien vaak niet of onvoldoende uitgelegd of en waarom een 

IAF ontbreekt. De algemene trend is gelukkig wel dat het aantal 

beursgenoteerde ondernemingen met een internal auditfunctie 

toeneemt. (Kleine beursvennootschappen missen internal 

auditfunctie)

Research

“De algemene trend is gelukkig wel dat het 
aantal beursgenoteerde ondernemingen met een 

internal auditfunctie toeneemt.”

https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/zo-leer-je-van-dilemmas
https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/kleine-beursvennootschappen-missen-internal-auditfunctie
https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/kleine-beursvennootschappen-missen-internal-auditfunctie
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• Richard Chambers: Poised for the future

• Lars Leemhorst: Impact van robotic process automation

• Karem Obeid: The Way Forward

• Loren Roosendaal: Serious gaming

• Jouri Schoemaker: Pitchen voor auditors

20 jaar IIA Nederland

Ter ere van het 20-jarige jubileum van IIA Nederland hebben 

we een mooie documentaire gemaakt: IIA Nederland: 20 jaar 

dynamiek. De première van deze documentaire vond plaats in de 

middag van de eerste congresdag. In tien minuten blikken we niet 

alleen met alle negen (oud-)bestuursvoorzitters terug op twintig 

jaar IIA in Nederland, maar ook op twintig jaar wereldnieuws.

Het 20-jarige jubileum van IIA Nederland is eveneens gebruikt om 

na een vijftal stille jaren de afstudeerprijs nieuw leven in te blazen. 

Jeroen-Paul Haasnoot is de winnaar van de Internal Audit Scriptie 

Award, met zijn referaat over het meten van tone of voice in 

Nederlandstalig geschreven teksten. Ook de andere drie 

genomineerden hebben mooie scripties geleverd.

Thimon de Jong, zelfbenoemd strategic foresight expert, doet al 

tien jaar generatie-onderzoek. Hij sluit de eerste congresdag af 

met een presentatie waarin hij iets vertelt over een toekomst 

Karem Obeid

Trendwatching

https://www.youtube.com/watch?v=hMj9oSR-WVg
https://www.youtube.com/watch?v=hMj9oSR-WVg
https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/jeroen-paul-haasnoot-winnaar-internal-audit-scriptie-award-2017 
https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/jeroen-paul-haasnoot-winnaar-internal-audit-scriptie-award-2017 
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waarin we alles van iedereen weten. Iets wat onmogelijk lijkt, 

maar wat Generatie Y wellicht zal kunnen. Deze toekomst is 

overigens al begonnen… Wat betekent dat voor het vakgebied 

van internal audit? Sowieso een hele hoop technische uitdagingen, 

digitale mogelijkheden en de noodzaak om de werving van 

nieuwe medewerkers aan te passen. Ben jij klaar voor de nieuwe 

toekomst? (Generatie Y, digitalisering en supercharged auditors)

De feestavond is een groot succes, die wordt afgetrapt met 

een borrel, voordat er in een donkere zaal met lichtgevende 

champagneglazen wordt getoost op 20 jaar IIA Nederland. 

Daarna kan het feest beginnen. In de zaal met een cocktailbar 

en een zeer enthousiaste band die uiteindelijk wel wat voetjes 

van de vloer krijgt, maar de hele avond moet wedijveren met de 

populariteit van het terras. In de hal staan vooral rijen bij de vier 

massagestoelen, maar ook de racewagen en de VR-brillen worden 

gretig geprobeerd en er worden een hoop gezellige feestfoto’s 

genomen.

Ondertussen lopen de medewerkers van de Flint af en aan met 

planken vol voedsel, zoals ambachtelijke friet in puntzakken, 

hamburgers en hotdogs vers van de barbecue en noodles, 

maaltijdsoepen en gnocchi met champignons in handige bakjes. 

Waar er niet gefeest, gegeten of ontspannen wordt, wordt er volop 

gekletst en genetwerkt. Er hangt een zeer gezellige sfeer. Om elf 

uur vertrekken de laatste minibusjes en tuktuks naar de hotels. 

Morgen weer een dag!

Jitske Kramer is corporate antropoloog. Wat? Ze onderzoekt 

stammen over de gehele wereld en heeft ontdekt dat kantoortuinen 

net zo goed stammen zijn. Als corporate antropoloog kijkt ze met 

dezelfde blik naar organisaties zoals ‘gewone’ antropologen dat 

naar tribale samenlevingen doen. Ze vertelt tijdens haar presenta-

tie Corporate Tribe over stammen, culturen en organisatieculturen. 

Ook stelt ze de vraag of je deze kunt veranderen - ja dat kan, maar 

“Deze toekomst is overigens al begonnen… 
Wat betekent dat voor het vakgebied van internal audit?” 

https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/generatie-y-digitalisering-en-supercharged-auditors
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het is wel lastig. Culturen veranderen gaat niet van de ene op de 

andere dag, maar is een doorlopend proces. Hoe doe je dat? 

Reis mee! (Gedrag en organisatiecultuur onderzoeken)

“Moed is het midden tussen lafheid en roekeloosheid”, zegt 

Edgar Karssing tijdens zijn presentatie Morele Moed. “Maar hoe 

vind je dat midden?” Karssing is hoofddocent beroepsethiek bij 

Nyenrode. Zijn presentatie beantwoordt een aantal vragen, maar 

roept ook nieuwe vragen op. Hoe kan moed hanteerbaar gemaakt 

worden voor de gemiddelde mens? Welke stappen kun je nemen 

om bij mensen angst weg te nemen en dus hun moed te bevorde-

ren? En hoe zit het met de morele moed van internal auditors? 

(Zo word je een moedig auditor)

Topacteurs Gijs Scholten van Aschat en Guy Clemens vermaken 

het publiek met een karikaturaal rollenspel waarin de verschillen 

tussen de generaties duidelijk naar voren komen. De auditafdeling 

is betrokken bij een due diligence onderzoek en ontdekt op het 

laatste moment dat er op Twitter allerlei geruchten circuleren over 

illegale praktijken. De CAE wil de overname die morgen bekend 

gemaakt zal worden, laten uitstellen, maar wordt volledig geschof-

feerd door de CEO. Ondanks de hoge amusementswaarde van de 

scenes komen er spelenderwijs vele serieuze aspecten voorbij. 

Voorafgaand aan de paneldiscussie vraagt Jaap Winter, advocaat 

en hoogleraar corporate governance, zich af of de Auditcommissie 

en de Raad van Commissarissen wel klaar zijn voor de toekomst. 

Er zijn nieuwe businessmodellen, digitalisering en snellere 

veranderingen, maar leren is moeilijk en de board voelt niet als een 

lerende omgeving. Hier zit nog een hele uitdaging. Peter Wakkie, 

advocaat en commissaris, vraagt zich af hoe realistisch effectief 

toezicht is. Hij reflecteert zijn lange ervaring als commissaris bij 

verscheidene grote ondernemingen en geeft ook een aantal 

belangrijke do’s en don’ts mee.

Edgar Karssing en Rens de Jong

“Er zijn nieuwe businessmodellen, digitalisering 
en snellere veranderingen, maar leren is moeilijk en 

de board voelt niet als een lerende omgeving.”

https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/gedrag-en-organisatiecultuur-onderzoeken
https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/zo-word-je-een-moedig-auditor
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Leen Paape, dean van Nyenrode, vraagt zich af wat er gebeurt 

als er straks vier of vijf verschillende generaties tegelijkertijd aan 

het werk zijn. Je zult waarschijnlijk vier of vijf verschillende 

antwoorden op dezelfde vraag krijgen. Dat hoeft geen probleem 

te zijn, het kan juist een enorme toevoeging zijn, maar het is ook 

een hele uitdaging. We moeten namelijk niet verwachten dat de 

kleinere generaties zich conformeren aan de grootste. Iedereen 

moet juist begrip voor elkaar opbrengen, zodat iedereen tot zijn 

recht kan komen.

Tijdens de paneldiscussie gaan de drie heren, waarvan twee uit de 

Babyboomgeneratie en één uit Generatie X, in gesprek met Rens 

de Jong, eveneens Generatie X en nog twee dames uit Generatie Y: 

Annabel Laurenssen-de Jager en Saskia Sprengers. Er komen drie 

stellingen op tafel.

Stelling 1: 
Over tien jaar zal internal audit er heel anders uitzien. 

Het publiek is het hier voor 80% mee eens, wijst Buzzmaster uit. 

Annabel ook. “Wat er in twee jaar kan gebeuren, overschatten 

we vaak, terwijl we onderschatten wat er in tien jaar mogelijk is”. 

Jaap: “We zijn nog niet voldoende in kunstmatige intelligentie 

onderlegd, daar moeten we nu echt wel mee beginnen”. 

Peter: “Misschien worden er allerlei beroepen vervangen door 

robots, en blijven alleen de auditors over om die te controleren”. 

Als idee wordt geopperd om in de internal auditopleidingen 

meer psychologie mee te nemen. Het panel is het eens dat het 

vakgebied daar meer mee moet doen.

Stelling 2: 
Internal Audit moet ook inzicht geven zonder assurance te 

verlenen. 

Ook met deze stelling is het publiek het voor 80% eens. Peter is 

het hier niet mee eens. Ook Saskia zegt: “Je moet naar je klanten 

luisteren, maar je kerntaak blijft toch assurance. Er zijn nog genoeg 

andere partijen die ook inzicht kunnen bieden”. Leen: “Je moet 

als auditor goed leren omgaan met ambigue informatie: wanneer 

is iets een feit - de dichotomie tussen advies en assurance wordt
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dan minder interessant”. Annabel: “De term assurance heeft 

misschien wel een te zware connotatie. We hebben het over 

zekerheid bieden”. Peter: “Je moet sowieso altijd je onafhankelijk-

heid bewaken”.

Stelling 3: 
Internal Audit moet rechtstreeks rapporteren aan de RvC. 

In dit geval staat het publiek verdeeld, met 50% eens. Ook het 

panel is verdeeld. Leen: “Wat je ermee te winnen hebt, is groter 

dan wat je ermee te verliezen hebt”. Annabel: “Wat vind je als 

organisatie belangrijk? Als je aan de RvC gaat rapporteren, blijft 

het verschil tussen interne en externe audit dan wel in stand?” 

Wellicht dat meer generatiediversiteit in de RvC het verschil wel 

eens zou kunnen maken, om voor meer discussie te zorgen. 

Over dit dilemma is het laatste woord nog niet gesproken!

Jantien Heimel, vice-voorzitter en penningsmeester van IIA 

Nederland, sluit het congres, met een aantal dankwoorden 

richting de partners, sprekers en vrijwilligers. Daarna kan de 

borrel beginnen, met bitterballen en nog een laatste drankje om 

het af te leren. Het gehele congres wordt beoordeeld als een groot 

succes. Ideeën voor het thema voor het IIA Congres 2018 zijn 

welkom en de datum was een paar maanden geleden al geprikt: 

7 en 8 juni 2018. Bent u erbij?

Bekijk hier de impressiefilmpjes van het congres.

Gijs Scholten van Aschat en Guy Clemens

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkKmcuplOJquAyg4GchuiOB3638TCyjaq 

