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Effectiviteitsmeting van de IAF



I. Wie meet de effectiviteit van de IAF?

II. Wie rapporteert over de uitkomsten van die meting?

III. Wie heeft met stakeholders gesproken om hun

informatiebehoefte te peilen?

IV. Bij wie heeft de directe rapportagelijn (veelal Voorzitter

RvB) verzocht om over de effectiviteit van de IAF te

rapporteren?

V. Bij wie heeft de RvC (of het Audit Comité) verzocht om

over de effectiviteit van de IAF te rapporteren?

Rondvraag



DNB Onderzoek

Juni 2012:

BCBS richtlijn: ‘The internal audit

function in banks’ - 15 principes

Oktober 2012:

DNB Onderzoek: Internal Audit

functie Nederlandse banken

Aanleiding



Aanleiding

Uitkomsten DNB Onderzoek (1 van 2):

“In het vierde kwartaal van 2012 heeft DNB onderzocht in

hoeverre banken aan de eisen van het Bazels Comité

voor Banken voldoen. Uit dit onderzoek blijkt dat dit nu

nog niet overal het geval is, mede door de afwijkende

Nederlandse context en de recente publicatiedatum van

de BCBS-principes.

DNB verwacht dat banken ultimo 2013 aan alle vijftien

BCBS-principes voldoen.”



Aanleiding

Uitkomsten DNB Onderzoek (2 van 2):

“Eisen voor interne audit 

DNB verwacht dat banken het volgende realiseren:

• De auditcommissie meet de effectiviteit van de Interne Audit

(IA)-functie aan de hand van concrete en allesomvattende

criteria;

• De IA-functie borgt toetsing van regelgevingsaspecten, zoals

onder andere ICAAP, ILAAP, Wft-staten, risk appetite en de

tweedelijns functies;

• In een dynamische bancaire omgeving voeren banken

frequenter een externe kwaliteitstoets van de IA-functie uit;

• De auditcommissie versterkt haar rol ten aanzien van de IA-

functie en de IA-functie borgt in brede zin nadrukkelijker de

verantwoording aan de auditcommissie.”
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Project

• Diverse ervaren auditors uit de sector Financial

Services (ABN AMRO, Rabobank, Kempen, De

Goudse, Interpolis, NIBC Bank)

• Documentstudie

• Praktijkervaringen betrokken Internal Audit functies

• Onder IIA Commissie Professional Practices

• Scope change: van banken naar alle financials naar

algemeen toepasbaar

• Quality Assurance via IIA Commissie Professional

Practices

• Review door Verbond van Verzekeraars, Nederlandse

Vereniging van Banken - Werkgroep Audit en De

Nederlandsche Bank (DNB)
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Project

Uitgangspunt: IIA Balanced scorecard type approach
(IPPF Practice Guide ‘Measuring Internal Audit Effectiveness and 
Efficiency’, IIA, December 2010, page 6)



De Nederlandsche Bank

“Het is mooi dat het DNB Thema onderzoek IAD heeft 

geleid tot de brochure “Effectiviteitsmeting Internal 
Auditfunctie” van de IIA. Hier is een stap voorwaarts gezet. 
IIA en DNB hebben hiermee effect. 

We denken verder dat de audit professionals: extern-, 

intern- en in business, voor de uitdaging staan het 

"Beroep" ook weer meer glans te geven. We vertrouwen 

erop dat dit initiatief daaraan zal bijdragen. 

Wij verwachten dat bij toekomstige onderzoeken -naar de 

Interne Audit functie bij banken- de resultaten van de notitie 

zichtbaar zullen zijn”.
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Aan de slag!

Feedback



Welke indicatoren worden gemeten in de praktijk?

Rondvraag



Highlights:

• Viewing customer satisfaction as 

the key measure of IA effectiveness 

is dangerous, since in practice 

expectations can vary significantly 

and as sometimes very little may be 

demanded

• The study shows that the pattern of 

interaction between CAEs and SM 

is a key determinant of IA 

effectiveness. The effectiveness of 

IA is largely determined by soft 

factors.

Academic research



Abstract. The focus of this study is the relationship

between chief audit executives (CAEs) and senior

management (SM) and its relationship with internal audit

(IA) effectiveness. The study reveals differences between

more and less effective IA functions and offers explanations

by studying organizational, personal, and interpersonal

factors within the German corporate governance context.

The findings show that the pattern of interaction between

CAEs and SM is a key determinant of IA effectiveness.

Academic research



Abstract (cont.) This study highlights the danger of

viewing customer satisfaction as the key measure of IA

effectiveness since in practice expectations can vary

significantly and as sometimes very little may be

demanded. Moreover, CAEs typically adjust to

expectations, upward and downward. CAEs can drive the

agenda as well. When it comes to personality factors,

“Fingerspitzengefühl” and swimming in the organization

characterize the successful internal auditor. IA designations

for CAEs were not found to be of added value. At the

organizational level, the findings show that companies that

are considered as “hidden champions” demand and benefit

from effective IA practices.

Rainer Lenz, Gerrit Sarens & Florian Hoos (2017) Internal Audit Effectiveness:

Multiple Case Study Research Involving Chief Audit Executives and Senior Management, 

EDPACS, 55:1, 1-17, DOI: 10.1080/07366981.2017.1278980
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