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Beste Young Professional,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van
de IIAYP
Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de
evenementen die zijn geweest en wat nog gaat komen. Daarnaast
nodigen we je graag uit om je suggesties met ons te delen: heb je
foto’s, ideeen of een andere bijdrage laat het ons dan weten!

1.Meet Cie-YP 2014
Na het vertrek van oud-voorzitter
Ellen Dircks is binnen de IIA
commissie Young Professionals
(IIAYP) de afgelopen maanden het
een en ander gebeurd. Zo is een
nieuwe voorzitter aangesteld en is de
commissie aangevuld. Hierbij een
korte (hernieuwde) kennismaking met
de commissie!
Ignatia Mannoe (Voorzitter) is 32
jaar en voorzitter van de commissie
Young Professionals van het IIA.
Een paar jaar geleden ben ik het
auditvakgebied ingerold, en
momenteel werk ik als auditor bij
Eneco. In 2011 ben ik aan de slag
gegaan bij de commissie IIA Young
Professionals. Aanleiding? Omdat ik
met een andere achtergrond het
vakgebied ben ingerold. Een vak
waar ik eerder niet eens het bestaan
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van wist, erg zonde dus! Voor de
verdere ontwikkeling en bekendheid
van het vakgebied denk ik dat
diversiteit en creativiteit key
elementen zijn. De YP's spelen hierbij
een belangrijke rol en moeten
hiervoor de ruimte en gelegenheid
krijgen. Samen met de overige
commissieleden wil ik me daarom
inzetten om een YP platform te
creëren waar de YP'ers een stem
krijgen, elkaar en anderen in het
vakgebied kunnen ontmoeten en zich
verder kunnen ontwikkelen.
Profiel: nl.linkedin.com/pub/ignatiamannoe/7/346/b18
Rishi Djairam is 35 jaar en sinds
2011 actief lid van de IIA Young
Professionals. Belangrijkste reden om
in de commissie te zitten is het
verbinden van ‘Young’Professionals
met de ‘experienced’ professionals
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en het in contact brengen van de
Young Pofessionals met elkaar om zo
een platform te bieden aan de Young
Professionals. Naast mijn
commissiewerkzaamheden ben ik
werkzaam als Internal Auditor bij
Eneco. Hiervoor ben ik werkzaam
geweest als accountant bij Ernst &
Young Accountants en Internal
Auditor bij Menzis. Naast het werk
coach ik een dames basketbalteam
in Rotterdam. Profiel: http://
nl.linkedin.com/in/rishidjairam/
Giulio Ockels is 32 en zet zich sinds
2010 in voor de IIA YP. Zijn drive om
zich in te zetten voor de YP's zit hem
voornamelijk in het delen van kennis
en ervaringen tussen YP's.
Daarnaast spreekt het hem aan om
voor YP's vaktechnische
bijeenkomsten te organiseren die in
gaan op actuele thema's. Verder kijkt
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hij naar mogelijkheden om vanuit de
YP's bij te dragen aan de
ontwikkeling van het internal audit
vakgebied. Profiel: nl.linkedin.com/
pub/giulio-ockels-msc-ro-cia/
5/1a3/709
Dennis Buitendijk is 29 en zet zich
sinds 2011 als lid van de commissie
in om young professionals via het
organiseren van activiteiten verder
met elkaar in contact te brengen en
ontwikkelmogelijkheden te bieden.
Op die manier wordt een bijdrage
geleverd aan de verdere ontwikkeling
van elkaar en het vakgebied. In het
dagelijks leven werkzaam bij
Coöperatie VGZ als Internal Auditor,
daarvoor als IT auditor bij Ernst &
Young.
Profiel: nl.linkedin.com/in/buitendijk/
Petra de Groot is 29 en werkt sinds
een aantal maanden als Senior
Auditor bij Liberty Global. Hiervoor
heeft zij 6 jaar als internal audit
consultant gewerkt bij PwC. Zij is IIA
YP Commissielid geworden omdat ze
het belangrijk vindt dat young
professionals elkaar leren kennen en
de mogelijkheid hebben om elkaar te
ontmoeten. De komende periode wil
ze daar graag aan werken.
Profiel: nl.linkedin.com/pub/petra-degroot/7/84/7b0

2.What’s up with YP
Onze doelstelling: de Commissie IIA
Young Professionals wil een platform
zijn voor jonge (potentiële)
professionals binnen het
auditvakgebied.

veranderende energiemarkt en de rol
van Internal Audit hierin.

In de zomer ging het over stijl en
presentatie: de Audit Rabobank
Groep (ARG) fungeerde als gastheer
voor de sessie met de titel ‘Auditor
Een platform waarin verbinding wordt presenteer jezelf’, met workshops
gecreëerd met het IIA. Een plek waar verzorgd door ACS, Hi Style en
young professionals elkaar
Oger.
ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen,
kennis met elkaar delen en ook een
In oktober was in samenwerking met
bijdrage kunnen leveren aan de
Ahold een bedrijfsbezoek met een
ontwikkeling van het auditvakgebied. oerhollands tintje georganiseerd,
want we gingen op bezoek bij AYP is daarnaast een platform waarbij Ware Bouter Cheese. Naast inzicht
young en experienced auditors met
in het productieproces in de
elkaar in verbinding komen.
kaasfabriek en strategische
partnerships was er ook ruimte voor
3. Terugblik 2013
discussie.
In 2013 hebben we met elkaar een
aantal mooie evenementen
Ook in 2014 gaan we mooie dingen
georganiseerd! Terugkijkend zijn we
doen, en zien wij ernaar uit jullie weer
blij met jullie enthousiaste reacties en te mogen verwelkomen!
deelname bij de evenementen.
Zo waren we in maart op bezoek bij
KPMG, waar we met elkaar in
gesprek gingen over de toekomst
van het Internal Audit vakgebied.
In april was het Eneco hoofdkantoor
het decor van een sessie over de
duurzame strategie van Eneco en de

De IIA Commissie Young Professionals van links naar rechts:
Ignatia Mannoe, Rishi Djairam, Giulio Ockels, Dennis Buitendijk en Petra de Groot
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4. Events in 2014
Voor 2014 staat weer het nodige op
de agenda:
Zo waren zo’n 60 YP’s op 1 april te
gast bij ABN AMRO, waar Experis in
samenwerking met IIA Young
Professionals een ontwikkeldag had
georganiseerd. Een leerzaam en
goedbezocht evenement!
Op 9 april is er alweer de Algemene
Ledenvergadering van IIA
Nederland. Daarover lees je op
pagina 3 in deze nieuwsbrief meer.
Op 23 en 24 juni is natuurlijk het
jaarlijkse IIA Congres, waar dit jaar
de IIAYP ook een geheel eigen
stream organiseert! Reden te meer
om erbij te zijn!
In de tweede helft van het jaar staan
verder nog een aantal andere
interessante activiteiten gepland, in
samenwerking met aansprekende

bedrijven. Hou ons in de gaten via
social media voor meer info!
5. Gezocht!
In deze nieuwsbrief hebben jullie
kunnen lezen dat het IIAYP veel van
plan is, daarom kunnen we mensen
gebruiken die onze commissie
komen versterken of ons helpen met
het organiseren van activiteiten. Wij
zijn op zoek naar:
IIA YP Commissielid
We zoeken uitbereiding van de IIA
Young Professionals Commissie. Als
IIA YP Commissielid:
‣ Denk je mee over de strategie van
de IIA YP Commissie;
‣ Onderhoudt je contacten met het
IIA, de universiteiten en internal audit
service providers.
‣ Bezoek je activiteiten van het IIA
zoals de Algemene Ledenvergadering
en het congres.

‣ Ben je verantwoordelijk voor het
organiseren van activiteiten voor
Young Professionals.
Organiseren activiteit
We zoeken meerdere young
professionals die een activiteit willen
organiseren voor Young
Professionals. Als organisator:
‣ Organiseer je een activiteit samen
met een IIA YP Commissielid
‣ Heb je contact met de organisatie
die gastheer is voor de activiteit.
‣ Heb je contact met het IIA over de
activiteit, de communicatie en de
aanmeldingen.
‣ Ben je aanwezig bij de activiteit en
zorg je dat de activiteit in goede orde
verloopt.
Heb je interesse om IIA YP
commissielid te worden of activiteiten
samen met ons te organiseren, neem
dan contact op via yp@iia.nll.

Algemene Ledenvergadering IIA Nederland - 9 april
Op 9 april vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het IIA
plaats. Deze keer is het IIA te gast bij ING Groep in Amsterdam, het
programma ziet er als volgt uit:
14.00 – 14.30 uur
Ontvangst
14.30 – 16.30 uur
Guy van Liemt - Expert Marketing en
Communications Professional. Sinds 2004
is Guy docent, mentor, examinator en
programma manager bij SRM in diverse
opleidingen waaronder NIMA B/C,
Masterclass Branding.
16.30 – 16.45 uur
Pauze
16.45 – 18.00 uur
Algemene Ledenvergadering
18.00 – 19.00 uur
Borrel
Het bijwonen van de presentatie van Guy van Liemt levert 2 PE
punten op.

“Laat je inspireren en
verrassen door Guy
van Liempt, stem mee
op de ALV en breng
een toost uit met
(andere) IIA
vrijwilligers”
Michel Kee, Voorzitter IIA NL
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Tijdens de ALV worden verenigingszaken besproken zoals de strategie
van het IIA en de activiteiten die worden georganiseerd. Daarnaast
biedt het een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.
Bij de afgelopen ALV’s viel het ons op dat er weinig young
professionals waren, aangezien dit een grote groep binnen het
IIA is roepen we jullie dan ook graag op om aanwezig te zijn!
Meer informatie over de ALV is te vinden op: http://goo.gl/qKyXYP
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