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Creatie en Innovatie
Internal Audit in de wereld van (over)morgen

Linda Poort en Maroesja Kuut

Het jaarlijkse congres van het Instituut van Internal Auditors
Nederland (IIA) vond dit jaar plaats op 7 en 8 juni in de Flint in
Amersfoort. Met bijna 700 deelnemers en meer dan 50 sprekers
en vrijwilligers was het congres wederom groter dan ooit. Het IIA
Congres Creatie & Innovatie had veel te bieden: keynotes,
parallelsessies en workshops. Het was een vol, maar goed
samengesteld programma, zo stelden de bezoekers, die dit congres
een gemiddelde 7,9 als cijfer geven. “Heel inspirerend congres.
Erg goed dat de sprekers hun verhaal specifiek voor audit hadden
gemaakt,” aldus een tevreden congresbezoeker. De keynotes
werden vooral erg goed bevonden: “Deskundig, energiek en
inspirerend. De combinatie van informatie en humor slaat aan!”

Gijs van Wulfen

Als Pacman door het innovatiedoolhof
Het congres opent met Gijs van Wulfen. Als het aan hem ligt,
komt er een innovatie-urgentie pil op de markt: “Innoveren kost
veel tijd, dus wacht niet te lang!” Hoe kom je tot tien goede,
nieuwe businesscases? Eigenlijk moet je als een soort pacman
door het innovatiedoolhof heen bewegen. Gelukkig zijn er een
aantal routes die de weg wijzen. En bedenk: “Uitvinden kun je
alleen, maar innoveren doe je samen. Brainstorm met iemand uit elk
team, dan zit ieders DNA erin.” (Wegwijs in het innovatiedoolhof)

Verandering is business as usual
“Wordt verandering business as usual?” is een van de vragen
die Ben Tiggelaar stelt. Want als dat het geval is, dan is het wel
degelijk iets waar we ons als internal auditor nú mee bezig moeten

Ben Tiggelaar
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houden. Hoe haal je innovatie in huis? Investeer in startups, ga al

Ook de sessies van Ramsés Gallego over quanting computing en

in een vroeg stadium in gesprek met je klanten of bedenk van tijd

Jaya Baloo over dealing with cyber attacks worden als “bijzonder

tot tijd met een groep collega’s wat ervoor nodig is om je bedrijf

inspirerend en zeer energiek” ervaren.

“kapot te maken”, dat zorgt namelijk voor verrassende inzichten.

Winnaar Internal Audit Scriptie Award

(Innovatie: business as usual)

Traditiegetrouw wordt na de middagpauze de winnaar van de

Love your work and be innovative

SVRO Internal Audit Scriptie Award 2018 bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de evaluaties van vorig jaar heeft de

Dit jaar valt de eer te beurt aan Virginie de Rooij. Zij biedt naar

congresorganisatie dit jaar meer workshops in het programma

aanleiding van haar onderzoek bij de Volksbank ontwikkelings-

opgenomen. Zo gaat Joycelyn Rebbens actief aan de slag met

richtingen voor methodologische vernieuwing in het internal

personal branding: “If you don’t love your work, how do you expect

auditvak: “Meer bewijs leidt niet tot meer zekerheid. In audits

the consumer to fall in love with your brand?” Tegelijkertijd weet

zal daarom ook niet langer alleen naar bewijs moeten worden

Gijs van Wulfen in twee sessies maar liefst 2500 innovatieve ideeën

gezocht, maar ook naar ontkenning van een verwacht beeld.”

los te krijgen. (Personal branding voor internal auditors)

(Virginie de Rooij winnaar Internal Audit Scriptie Award 2018)

De twaalf parallelsessies tijdens de eerste congresdag bieden
een mix tussen vakinhoudelijke thema’s en het thema Creatie &
Innovatie. Zo presenteert Hans Nieuwlands zijn boek Auditing
Anti-Bribery Programs en geeft Katerina Kasalo inzicht in de rol
van internal audit bij Heinekens ‘Whistleblowing Framework.’
Bart van der Mark legt uit dat artificial intelligence en machine
learning uitgaan van waarschijnlijkheden. En dat is lastig voor
professionals die graag assurance geven. Toch bieden robotics en
artificial intelligence de auditfunctie voordelen, zoals de snelheid
waarmee informatie tot je komt en het kunnen bieden van foresight. Zo kun je als internal auditor veel pro-actiever adviseren.
(Digitale informatie en de impact op internal audit)
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Hoe je informatie oogst
Voor internal auditors is het belangrijk om de juiste informatie boven
water te krijgen. Dat vraagt om interviewskills. Joris Luyendijk is,
zoals hij het zelf verwoordt, al zijn hele leven bezig met het oogsten
van informatie uit mensen. In zijn keynote geeft hij tips:
1. Stel de juiste vragen aan de juiste persoon
(mensen die het werk doen en over de inhoud gaan)
2. Creëer een veilige omgeving waarin open spreken zonder
consequenties mogelijk is
3. Toon oprechte interesse en ontwikkel empathie
4. Begin makkelijk, stel open vragen en verdiep later door naar
concrete voorbeelden te vragen
5. Luister tussen de regels door: heb oor voor nuances en oog voor
non-verbale signalen
(Joris Luyendijk over het oogsten van informatie)

Joris Luyendijk

“Van buiten ons vakgebied kunnen we nog veel leren”
Innovatie: anders naar hetzelfde kijken
Paul Smit sluit energiek en met een heldere boodschap de eerste
congresdag af: Innovatie is op een andere manier naar hetzelfde
kijken. Voor innovatieve teams zijn drie zaken van belang: Eerst
moet men weten dat er veiligheid is, dan moet je plezier toevoegen
en vervolgens moet je een nastreefbaar doel hebben. Dan kom je
ver met innovatie! Na deze entertainende afsluiting is het tijd voor
een feestje! (Stem je brein af op innovatie)
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Purpose, service, impact

De day after tomorrow

Op de tweede congresdag maken de deelnemers zich al vroeg

Peter Hinssen zet direct de toon door aan de internal auditors

op voor de volgende lezingen. Immediate past chairman Mike

in de zaal te vragen of zij nog wel relevant zijn in de wereld van

Peppers vertelt hoe hij impact maakte tijdens zijn voorzittersjaar.

radicale verandering: “We zijn gewend naar morgen te kijken met

Na de thema’s van zijn voorgangers: Mind the Gap, Invest in

de kennis van vandaag. Maar in deze wereld is dat eigenlijk te

Yourself en Audit Never Sleeps, koos hij voor Purpose, Service

laat. We moeten kijken naar de day after tomorrow - waar nieuwe

en Impact. Die thema’s vindt hij in ons dagelijks werk van groot

concepten, technologieën en businessmodellen de regels van het

belang. Purpose gaat over op de juiste plek zitten. Alleen dan

spel veranderen.” Zijn verhaal komt bij iedereen echt goed binnen.

kun je Service verlenen. En die combinatie zorgt voor Impact.

“Geweldig verhaal. Hilarisch en werkelijk disruptief. Zijn verhaal

(Mike Peppers about #PurposeServiceImpact)

zal mij nog lang bijblijven”, aldus een IIA-lid.
(Internal auditor, ben je nog wel relevant?)

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 Jan Driessen
over de IAF in disruptieve organisaties. Disruptie zorgt voor
technologische veranderingen. We krijgen te maken met nieuwe
risico’s en nieuwe beheersmaatregelen. Alle auditors zouden
kennis moeten hebben van zoveel mogelijk technologieën om
relevant te kunnen blijven. (De IAF in disruptieve organisaties)

Nog veel te leren over blockchain
Datzelfde geldt voor kennis van blockhain. Henk van Cann vertelt
hierover en dat roept bij menigeen nog veel vragen en negatieve
associaties op. Gelukkig zijn er ook goede dingen aan blockchain.
Zo kan geld niet twee keer worden uitgegeven. En met digitale

Peter Hinssen
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sleutels is het eigenlijk juist extreem veilig. Daarnaast zijn transacties transparant en een stuk efficiënter. Maar dat we over dit
onderwerp nog veel te leren hebben, wordt wel duidelijk.
(Het auditen van bitcoins en blockchains)

Robotisering dichterbij dan je denkt
Dat robotisering in internal audit geen ver-van-je-bed-show is,
vertelde Anna Timmermans. Zij heeft met haar team robots
ingezet binnen het pensioendomein van NN en vertelt over haar
ervaringen: “Robotisering helpt ons enorm om onze systemen
werkbaarder te maken. Echter, het werk moet wel een groot
repeterend karakter hebben, het moet grootschalig zijn om het
kosteneffectief te maken en er mag geen decision making aan

Anna Timmermans

te pas komen.” (Robotisering in audit)

Verandering is de nieuwe constante
In een voortvarend tempo sluit Richard van Hooijdonk de tweede
congresdag af. Zijn kernboodschap: verandering is een nieuwe
constante. Er zijn een hele hoop trends die impact gaan hebben
op ons vakgebied. Er zijn steeds meer nieuwe ontwikkelingen
en nieuwe systemen. We krijgen steeds meer data, in alle
sectoren. Dat is hartstikke handig, maar er zijn veel gevaren als
alles verbonden is met internet. Daar ligt een grote taak voor de
auditors van de toekomst. En die toekomst? Die begint morgen al…
(Audit in de wereld van morgen)
Bekijk de impressiefilmpjes van het congres: Dag 1 | Dag 2.

Richard van Hooijdonk
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Mike Peppers

Robin de Robot

Workshop ‘Audit Innovaties’
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Jaya Baloo

Vrijwilligers

Vrijwilligers
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