
Naam deelnemer



Dagvoorzitter

PAMELA DE MAAIJER 

Pamela is Senior Manager bij 
KPMG Advisory Services, met als 
aandachtsgebieden Internal Audit, 
Internal Control en Enterprise Risk 
Management. Ze werkt sinds 2002 
bij KPMG, waarvan bijna 8 jaar bij 
KPMG in New York. Pamela advi-
seert haar klanten voornamelijk om-
trent het (her)inrichten en transfor-
meren van hun tweede en derde lijn 
functies zodat zij “leading practice” 
kunnen worden of blijven. 

demaaijer.pamela@kpmg.nl 

Beste deelnemer aan de RO masterclass,

Vakmanschap:  wat is dat? 

Bij een metselaar, elektricien of loodgieter is dit niet 
zo moeilijk voor te stellen. Maar bij een internal auditor 
moet je iets langer nadenken… Wat maakt ons een 
echte vakman? Is dat onze kennis, onze houding, 
onze continue focus op verbetering? Of een combinatie 
van dit alles? 

Hoe we ons vakmanschap invullen hangt niet alleen 
af van wie wij zijn en wat wij doen, maar ook hoe de 
buitenwereld ons ziet. Welke aspecten moeten wij 
verder ontwikkelen om relevant te blijven binnen en 
buiten ons vakgebied? Hoe kunnen we nu, maar ook 
in de toekomst, als echte vakman worden beschouwd? 

Hier gaan we de komende twee dagen verder over 
nadenken. Op basis van een divers programma dat 
niet alleen ingaat op de fundamenten van ons vak, 
maar vooral ook op de toekomst is gericht.
Hopelijk kan jij hier weer volop inspiratie ophalen en 
delen om te blijven groeien in ons vak! 

Ik wens jullie mooie dagen toe! 

Met vriendelijke groet,

Bart van Loon, 
KPMG Internal Audit, Risk & Compliance services 

Pamela de Maaijer, 
KPMG Internal Audit, Risk & Compliance services

Voorwoord

BART VAN LOON

Partner KPMG Internal audit, 
Risk & Compliance Services
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Mijn persoonlijke leerdoelen

Mijn inzichten

Vragen/opmerkingen

Leerdoelen

Workshop rondom de Risk Type Compass en beïnvloeding. De deelnemers 
gaan actief aan de slag met twee onderwerpen:
• Bewustwording eigen risicoprofiel en bewustwording van de 
 dynamiek/interactie met stakeholders
• Effectief overtuigen en beïnvloeden

Deel 1: Risk Type Compass: bewustwording eigen risicoprofiel

Met de Risk Type Compass kun je je persoonlijke risicohouding in kaart 
brengen. Jouw voorkeursgedrag als het gaat om het waarnemen, reageren 
op en het beheren van risico’s. En hoe dit voorkeursgedrag van invloed 
kan zijn op discussies en besluitvorming. 
Tijdens de workshop analyseer je wat je herkent in jouw risicoprofiel en 
wat je sterk maakt in je werkzaamheden en waar het juist knelt. En hoe 
je over komt op je stakeholders. Wat is jouw actieplan nu je bewust bent 
van jouw profiel en de impact die het kan hebben op jouw denken en 
handelen? En welke rol speelt risico diversiteit in audit teams?

Deel 2: Effectief overtuigen en beïnvloeden. 

Waar kan jouw risicoprofiel roet in het eten gooien als je lastige gesprekken 
moet voeren? Ken je dat, je hebt ontzettend gelijk maar je krijgt je verhaal 
niet goed over de bühne. Erger nog, je irriteert je stakeholder en de discussie 
escaleert. Hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap wel aankomt bij je 
toehoorder? Hoe kun je je gesprekspartner ontspannen en zorgen voor 
aandacht en begrip en voorkom je dat je gesprekspartner afhaakt. 
En hoe ga je om met een stortvloed aan kritiek, en “mitsen en maren”. 
Praktische handvaten van top experts op het gebied van communicatie 
zoals Robert Cialdini en Pacelle van Goethem pas je tijdens de workshop 
direct toe om je communicatie sterker te maken. 
Wat is jouw actieplan nu je weet hoe je je gesprekspartner betrokken en 
ontspannen houdt? De auditor kan er baat bij hebben deze controls aan 
zijn projectbeheersingsmethode toe te voegen.

Dag 1 DONDERDAG 23 november 2017

Over de spreker

AMBA ZEGGEN

Voor Amba (wiskundige en actuaris AAG) is het 
belang van een gezonde Governance en (risico)
cultuur, de rode draad in haar carrière en haar kompas 
bij het zetten van nieuwe stappen.In 2011 heeft 
zij haar adviesbureau Risk & Governance opgericht. 
Naast haar advieswerk is Amba als docent verbonden 
aan de Amsterdam Business School van de UvA.
In september 2015 is Amba door vakgenoten en 
een onafhankelijke jury, uitgeroepen tot Actuaris 
van het Jaar.

ambazeggen@riskandgovernance.nl



Leerdoelen

• Vakmanschap in projecten door ook op soft controls te letten
• Kan de succesrate van projecten niet omhoog?
• Waar kan een auditor dan op letten?
• Hoe gaan we met de menselijk factor om?

Vakmanschap in projecten: de menselijke factor.
Bij projecten, en ook het auditen ervan, kennen we hard- en soft controls. 
Traditioneel kennen we de hard controls het beste: is er genoeg budget, 
zijn we op schema, zijn er genoeg resources? Maar ondanks dat we daar 
goed op letten, slagen de meest projecten niet. Dat wil zeggen dat die 
niet binnen tijd en budget opleveren wat was besteld. 

Volgens de Standish Group slaagt zelfs 70 % van de projecten niet. 
Er zijn natuurlijk bekende redenen waarom we denken dat dat zo is: geen 
resources (of de verkeerde), geen goede planning, scope creep enzo verder. 

Maar er is meer aan de hand. Het kan toch niet zo zijn dat projecten niet 
beter scoren? Wat is er onder de oppervlakte te zien?

Dag 1 DONDERDAG 23 november 2017

Over de spreker

DION KOTTEMAN

Dion Kotteman heeft een eigen adviespraktijk van 
waaruit hij strategisch C-level advies geeft aan 
bedrijven en overheden. Hij is lid van de Raad 
van Commissarissen van een verzekeringsbedrijf. 
Eerder was hij Rijks – Chief Information Officer, 
CIO-Rijk. Ook was hij Algemeen Directeur van de 
Rijksauditdienst.Dion schrijft boeken, waaronder 
“De Projectsaboteur” (verschenen in zeven landen) 
“Ga toch leidinggeven!” en “Agile with a smile”. 
Hij geeft spannende lezingen over deze onderwerpen, 
nationaal en internationaal.

dion@dionkotteman.com

Mijn persoonlijke leerdoelen

Mijn inzichten

Vragen/opmerkingen



Omdenkclinic

Flitsende en interactieve inwijding in het omdenken in 40 minuten. Pas op. 
Smaakt naar meer.
 
Ja-en
 
Wat is het verschil tussen ja-maar-denken en ja-en-denken, het verschil 
tussen het denken in termen van bedreigingen of kansen? Daar zouden 
we een intrigerende PowerPoint presentatie over kunnen geven. We gaan 
er echter vanuit, dat in de meeste organisaties de bereidheid om op 
een ja-en-manier te denken (meer dan) aanwezig is. Alleen: er is nog 
wel een verschil tussen kennen en kunnen. Over dit kunnen gaat de 
Omdenkclinic.

Op humoristische wijze en in een wervelend tempo wordt onweerlegbaar 
duidelijk dat ja-en denken en omdenken nog knap lastig is. Op de één 
of andere manier kleuren we toch het liefst binnen de lijntjes.

Dag 1 DONDERDAG 23 november 2017

Over de sprekers

De Omdenkclinic wordt gedaan door trainer

DAVE MANGENE

en acteur

RICK ENGELGEER

Insanity is doing the same thing over and over 
again and expecting a different outcome.

Albert Einstein



Uitbreiden van mijn kennis. 

Kennismaken met collega’s bij andere bedrijven. 

Informatie over andere bedrijven. 

Vaardigheden vergroten.

Ik wil een betere auditor worden, in het bijzonder wat betreft de ‘agile’ aanpak, zowel wat betreft het eigen werk als wat betreft het 
aanvliegen van auditobjecten die zich zodanig (zeggen te) gedragen.

Agile werken en agile-auditen.

Actualiteiten bijhouden.

Nieuwe ontwikkelingen en praktische toepassingen voor de auditpraktijk.

Kennisnemen van actuele ontwikkelingen. Wil graag ook zo concreet mogelijk horen wat we onder het vakmanschap van de RO verstaan. 
Klinkt erg logisch maar is volgens mij heel ingewikkeld nog.  

Nieuwe kennis opdoen mbt het auditvakgebied.

Nieuwe vormen van auditing, verkorting auditproces, wendbaarheid.

Inzicht krijgen in mijn risicoprofiel en daarop invloed uitoefenen.

Hoe auditing en Agile te combineren.

Wat zijn de leerdoelen van onze deelnemers?



Leerdoelen:

Agile auditing, kan dat eigenlijk wel? De laatste jaren 
worden auditors geconfronteerd om agile processen te 
auditen. Maar hoe zit het met het toepassen van agile 
methoden in audits zélf? We noemen dit ‘agile audting’. 
We hebben een vak geleerd, we weten precies hoe we 
een audit proces uitvoeren van voorbereiding tot en 
met rapportage en opvolging. 

Maar past agile auditen en werken wel binnen ons 
vak? Hoe verhoudt agile auditing zich tot assurance 
verschaffen en de IIA Standaarden? We moeten wel 
meegaan met deze innovatieve audit methodologie, 
juist auditors mogen niet achterblijven nu stakeholders 
steeds meer van ons vragen en de omgeving sneller 
veranderd. Het is niet de vraag of we het gaan doen, 
maar hoe en wanneer. 

Daar gaan Rocco Emmaneel (voormalig Lean director
en hoofd internal audit), Huck Chuah (Internal audit 
KPMG) en Wencke Verhoeff (Aegon) jullie mee helpen!

Dag 2 VRIJDAG 24 november 2017

ROCCO EMMANEEL

Rocco Emmaneel is Registeraccoun-
tant en Black Belt. Een krachtige 
combinatie van skills, die wordt 
versterkt door zijn jarenlange erva-
ring op het gebied van controlling, 
auditing en LEAN Six Sigma. Sinds 
de start van zijn loopbaan heeft 
Rocco in (internationale) senior 
management functies gewerkt bij 
onder andere Mazars, MeesPierson, 
Fortis, Euronext en Sanoma. 
Steevast heeft hij hierbij het 
management geadviseerd over 
verbetermogelijkheden, maar ook 
daadwerkelijk gezorgd voor betere 
prestaties..

rocco.emmaneel@praestare.nl

Over de sprekers

HUCK CHUAH

Huck Chuah is Director bij KPMG 
Risk Consulting met aandachtsge-
bieden Internal Audit, Risk en 
Governance en tevens bestuurslid van 
IIA Nederland. Hij is voorts toezicht-
houder bij een tweetal stichtingen 
voor zorg en onderwijs, hoofddocent 
en lid van het Management Team van 
de Executive Internal Audit opleiding 
aan de UvA. Huck is register operational 
auditor (RO) en registeraccountant 
(RA) en hij is vanaf 2003 werkzaam 
in internal auditing en sinds 2015 
bij KPMG. Binnen KPMG is Huck 
de inhoudelijke expert en propositi-
on lead voor internal audit.

chuah.huck@kpmg.nl

Mijn persoonlijke leerdoelen

Mijn inzichten

Vragen/opmerkingen



Leerdoelen:

• inzicht in het auditen van Agile projecten/werkzaamheden
• inzicht in een mogelijk normenkader en aanpak voor het auditen 
 van Agile projecten/werkzaamheden

Agile binnen Aegon Nederland
Wencke Verhoeff zal ingaan op haar ervaringen uit de praktijk als CAE 
binnen Aegon. Aegon heeft vorig jaar agile scrum omarmd. Het krijgt dit 
jaar een versnelling. Er zijn 20 teams die agile werken, doelstelling eind 
dit jaar op 40 te zitten. Haar team heeft een audit gedaan waarbij agile 
scrum een belangrijk onderdeel was. Wat gaat het ons brengen en hoe 
werkt het in de praktijk? Hoe kunnen we als IAF meer agile werken?

Dag 2 VRIJDAG 24 november 2017

Over de spreker

WENCKE VERHOEFF

Wencke werkt als Change Manager Beheerste 
Bedrijfsvoering  en doet dit vanuit de Risk Manage-
ment functie. Het is veelomvattend programma 
gericht op het verder verbeteren van onze interne 
beheersomgeving en het verder ontwikkelen van 
het 3LoD model. Tot 1 sept jl. was zij 
werkzaam als Chief Audit Executive bij Aegon 
Nederland.

wverhoeff@aegon.nl

Mijn persoonlijke leerdoelen

Mijn inzichten

Vragen/opmerkingen



Mijn persoonlijke leerdoelen

Mijn inzichten

Vragen/opmerkingen

Leerdoelen:

• Kennis aandragen over interventies waarmee gewenst gedrag  
 en beoogde besluitvorming gemakkelijker, aantrekkelijker, 
 socialer en tijdiger is te maken.
• Inzicht bieden in heuristieken en vertekening van gedrag 
 (‘biases’), met niet alleen aandacht voor de risico’s die dat 
 oplevert maar ook voor de kansen die dat biedt voor beïnvloeding 
 en risicobeheersing.
• Toepassingsmogelijkheden tonen van beïnvloedingstechnieken 
 die uit heel andere contexten voortkomen dan de professionele 
 praktijk van de auditor, maar daarvoor wel zeer interessant/relevant 
 kunnen zijn. 
• Reflectie uitlokken over de professionele praktijk van de auditor 
 in relatie tot de mogelijkheden, de dilemma’s en grenzen van 
 toepassing die nudging/gamification met zich mee brengt.

Gamification en Nudging: Gamification gaat over de toepassing van 
speltechnieken in een niet gesimuleerde context. De kern is dat prikkels 
die we kennen uit bijvoorbeeld computer games (levels, badges, scoreboards, 
tribes, storylines, feedback, etc.) worden benut voor gedragsverandering. 
Het betreft eigenlijk een bijzondere vorm van nudging, waarbij het erom 
gaat mensen te verleiden tot gedrag waartoe ze wel de intentie hebben 
maar om allerlei redenen (deels onbewust) niet vertonen. De ambitie 
van gamification draait bij een vertaling naar het auditvak in feite om vier 
V’s: versimpelen, vergelijken, vermaken, volharden. Prof van Twist zal in 
zijn verhaal allerlei toepassingen van gamification schetsen (juist ook van 
buiten de eigen professie) om auditors te inspireren opnieuw en anders 
naar hun vak te kijken.

Dag 2 VRIJDAG 24 november 2017

Over de spreker

MARK VAN TWIST

Prof.dr. M. (Mark) J.W. van Twist is decaan en bestuurder 
van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 
Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde, in 
het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in 
publiek-private context, aan de Erasmus Universi-
teit in Rotterdam. Tevens is hij wetenschappelijk 
directeur internal audit & advisory aan de Erasmus 
School of Account & Assurance en lid in buiten-
gewone dienst van het College van de Algemene 
Rekenkamerbuitengewoon. 

twist@nsob.nl



Locatie 

Apollo hotel

Groenlandsekade 1

3645 BA  Vinkeveen

Dag 1 

Donderdag 23 november 2017

Dag 2 

Vrijdag 24 november 2017
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