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• Shell en Ahold (Delhaize)

• ~ 15 jaar General / Commercial management ervaring

• ~ 10 jaar Internal Audit ervaring (5 jaar @ Shell + 5 jaar als 

CAE @ Ahold)

• Voormalig Voorzitter IIA Nederland

• Heden:

• Global Integration Program Leader (fusie Ahold Delhaize)

• Commissaris Deloitte (NL)

• Lid Program Board UvA (ABS) / EIAP

Introductie



Ietsje meer of ietsje minder?

VRAAG: 

Hoe lang mag een CAE op z’n (m/v) plek zitten?



De Chief Audit Executive heeft een THT* van c. 5 jaar

Stelling ten behoeve van de dialoog!

• Een THT-datum staat op producten die niet snel bederven. Na de THT-datum

kan de kwaliteit van het product achteruit gaan. Je kunt het dan vaak nog wel 

veilig eten

• Een TGT-datum staat op zeer bederfelijke producten. Na de TGT-datum moet 

je de producten weggooien. De TGT-datum is de laatste dag waarop het nog 

veilig is om het product te eten

*



Hindsight – Insight – Foresight…



‘Insight’ ook erkend door IIA Inc.

Internal Audit’s value proposition:
Governing bodies and senior management 

rely on Internal Auditing for objective 

assurance and insight on the effectiveness 

and efficiency of governance, risk 

management and internal control 

processes



Waarbij er veel van auditor wordt verwacht...

IIA Standard 1120:

“Internal Auditors must have an impartial, unbiased attitude

and avoid any conflict of interest”



….in een natuurlijk spanningsveld….

Internal Auditing is een proces van Evidence

Based Judgment, maar….pas op voor:

“Framing”

“Bias”

Framing comprises a set of 

concepts and theoretical 

perspectives on how individuals, 

groups, and societies, organize, 

perceive, and communicate about 

reality

Biased means one-sided, lacking a 

neutral viewpoint, or not having 

an open mind.



… van de auditor als professional en als 
persoon

Sceptische oordeelsvorming  (professional)   +

Sceptisch gedrag                    (persoonlijk)     = 

Professioneel Kritische Instelling

Sceptische oordeelsvorming            vs.          Sceptisch gedrag



…terwijl er spanning lijkt tussen ‘unbiased’ 
en ‘ervaring”?

Sceptische oordeelsvorming            vs.          Sceptisch gedrag



Wat doet (langdurige) aanwezigheid CAE 

met talent onder hem / haar?

Sceptische oordeelsvorming            vs.          Sceptisch gedrag

* Fagus sylvatica ‘Bornyensis’

De onbedoelde consequentie van de Treurbeuk*



“Verandering van spijs doet eten” *

Sceptische oordeelsvorming            vs.          Sceptisch gedrag

* Wijsheid van oma



Sceptische oordeelsvorming            vs.          Sceptisch gedrag

* Xenogamie

Kans bij vertrek van CAE mogelijkheid tot 

kruisbestuiving



De learning curve (c. 4-5 jaar)

Sceptische oordeelsvorming            vs.          Sceptisch gedrag

100 days

Improvement 
plan

ImplementationConsolidation

Reflection / 
Develop new



Kritische succes factoren

Sceptische oordeelsvorming            vs.          Sceptisch gedrag

1. IAF = IAD

2. Multidisciplinair team

3. Management Development filosofie en doel

4. Employability

5. Performance (ofwel: ‘deliver on your promises’)
6. ‘Verlichte’ Board
7. Werk aan je eigen opvolging

8. “Wat nodig is, is lef”



Oh ja, word toezichthouder!

Sceptische oordeelsvorming            vs.          Sceptisch gedrag


