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NIEUWSBRIEF
IIAYP
Beste Young Professional,
Hierbij de tweede nieuwsbrief van
de IIAYP
Misschien ben je de afgelopen periode op vakantie geweest en
heerlijk uitgerust, wellicht ga je binnenkort nog. Even weg van alle
werkzaamheden. Met deze nieuwsbrief kijken we terug op de YP
Stream tijdens het IIA Congres en brengen we je graag op de
hoogte van de events die nog gaan komen. Maar ook hebben we
een interview met een bekende, doen we een oproep en hebben we
nieuwe gezichten ter introductie.

1.Terugblik YP Stream
Voor het eerst is een YP Stream
toegevoegd aan het IIA Congres.
Redenen? Integratie, verbinding en
exploring. Naast 38 YP’s is een
divers panel aanwezig bestaande
uit: IIA/NOREA bestuursvoorzitters,
IIA bestuursleden, SVRO
bestuurslid, opleidingsdirecteuren
en CAE’s.

Innovation – Manpower group) ons
via een futuristische story mee naar
de wereld in 2020, technologie geeft
nieuwe kansen en oplossingen die
we niet voor mogelijk hielden.

!

In de middag laat Martijn Sickenga
(Experis) de hersenen kraken. In drie
breakout sessies werken de
deelnemers aan de volgende vragen:

- Wat betekent ‘Future Talent’ voor
het auditprofiel?;
- wat kenmerkt auditing in 2020?;
- Hoe ziet de IAD er in 2020 uit?
De uitkomsten zijn leuk en de
belangrijkste boodschap van de dag
is: ‘Auditor toon lef’. Nieuwsgierig
naar de details? Binnenkort volgt een
mooi vervolg o.b.v. alle uitkomsten.

In de YP Stream leven we in het
jaar 2020. Dirk Jan Jonker (HR
directeur Experis) legt ons de
‘future of work’ uit, rekent met een
talentsom en benadrukt dat je in
charge bent van je eigen talent/
toekomst. Bjorn Walrave (CZ) laat
het auditvak zien in 2020. Het three
lines of defence model is failliet, we
spelen ‘totaal voetbal’, continuous
auditing en monitoring zijn dagelijks
kost.
Voor de lunch neemt Joyce Oomen
(Director Thought Leadership &
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3.Komende events
Voor de komende maanden staat
weer het nodige op de agenda. Zo
gaan we 29 oktober op bezoek bij
het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA), staat er voor 5
november een activiteit gepland in
samenwerking met de ESAA (tot
vrijdag 31 oktober aanmelden via
www.esaa.nl/aanmeldingpe). Op
24 november gaan we naar Coca
Cola in Antwerpen en in 2015
brengen we een bezoek aan KLM!
Hou ons in de gaten via social
media voor meer informatie!
4.Introductie nieuwe
commissieleden
Onze oproep in de vorige
nieuwsbrief heeft geleid tot
succes. De commissie is per arpil
2014 versterkt met drie nieuwe
gezichten.
Een introductie:
Michael Blom is 32 jaar en
werkzaam binnen Group Audit van
ABN AMRO. Het IIAYP is voor
hem het platform om de Young
Professionals binnen de
beroepsgroep een stem te geven.
Ik vind het waardevol (maar ook
vooral erg leuk) om andere audit
professionals te ontmoeten en dat
ook wij als Young Professionals op
ontwikkelingen zijn aangehaakt en
onze invulling hieraan kunnen
geven.
Door het vanuit de grote
verscheidenheid aan Young
Professionals organiseren van
activiteiten en bijeenkomsten,
waarbij het uitwisselen van
ervaringen met collega's uit vele
verschillende invalshoeken van het
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beroep en andere bedrijfstakken
voorop staat denk ik dat we een
bijdrage leveren aan de diversiteit
en creativiteit binnen het
auditlandschap .
Profiel: http://nl.linkedin.com/pub/
michael-blom/14/1a8/388
Alina Stan is IT- en internal
auditor bij Rabobank Nederland en
is gespecialiseerd op het gebied
van informatiebeveiliging. Ze
studeerde onlangs af aan de
postmaster Internal Audit &
Advisory aan de Erasmus
Universiteit op het onderwerp
oorzaakanalyses in combinatie
met audits.
Mijn belangrijkste reden om in de
commissie te zitten is het
verbinden van ‘Young
Professionals’ van de
auditafdelingen in verschillende
organisaties en leuke events
samen met de commissie te
organiseren. Op deze manier wil ik
graag een bijdrage leveren aan het
creëren van een platform voor
kennisdeling, netwerken en
professionele ontwikkeling voor
jonge auditors.
Profiel: nl.linkedin.com/pub/alinastan-ro-cisa-cissp/3/9a0/7b4
Marieta Vermulm
Marieta Vermulm is 30 en naast
haar commissiewerkzaamheden is
zij werkzaam als Internal Auditor
bij Pensioenfonds Horeca &
Catering en commissielid van de
PAS.
Mijn redenen om in de commissie
YP te zitten:
- Ik deel en vergaar graag kennis
over het vakgebied Internal
auditing samen met andere IIA
professionals (en zo ook
universiteiten);
- Graag versterk ik het team door
het ondersteunen bij het
organiseren van verschillende
activiteiten;
- het leveren van een bijdrage aan
de totstandkoming/verdere
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De nieuwe commissie leden: Michael, Alina en Marieta.
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2.Oproep Project auditing 2020
Ben jij ook geïnspireerd tijdens de
YP Stream en wil je graag verder
bijdragen aan de toekomstvisie op
auditing? Heb je interesse om
samen met ons hiermee aan de
slag te gaan , neem dan contact
op via yp@iia.nl.
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versterking/uitbreiding van een
netwerk tussen IIA internationaal (en
eventueel Young professionals
internationaal) en IIA Young
Professionals Nederland. Dit binnen
de mogelijkheden van de strategie
van IIA;
- Ook wil ik Young Professionals
bewust maken van- en zorgen voor
een vergroting van
vertegenwoordiging in de algemene
ledenvergadering IIA.
Hiermee wil ik een bijdrage leveren
aan de verdere ontwikkeling van het
vakgebied en de leden.
Profiel: https://www.linkedin.com/
pub/marieta-vermulm/b/4b1/613
Met deze drie nieuwe leden is de
huidige commissie weer op sterkte.
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Maar we blijven op zoek naar nieuw talent! Daarom is er nog ruimte voor nieuwe leden voor de Young
Professionals Commissie. Als IIA YP Commissielid:
‣ Denk je mee over de strategie van de IIA YP Commissie;
‣ Onderhoud 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.
Heb je interesse om IIA YP commissielid te worden neem dan contact op via YP@IIA.nl.

!

Interview met…Hans Nieuwlands
Wie is Hans Nieuwlands?
Ik ben 58 jaar, getrouwd en heb 4 kinderen. 40 jaar geleden ben
ik vanuit school rechtstreeks gaan werken bij KPMG en ben ik
een accountantsopleiding gaan volgen. Ik heb in totaal 11 jaar
voor KPMG gewerkt, waarvan 3 jaar op Curaçao. Daarna heb ik
nog vele interessante functies bekleed als chief audit executive
bij multinationals uit verschillende bedrijfstakken. Als voorzitter
van IIA Benelux heb ik in 1997 IIA Nederland opgericht en ben
gevraagd om de eerste voorzitter van IIA Nederland te worden.
Het was een enerverende tijd. We zijn begonnen met 300
Nederlandse leden, Dat zijn er nu 2700! Sinds 6 jaar ben ik
werkzaam als directeur van IIA Nederland.
Wat zijn je drijfveren voor je betrokkenheid bij het IIA?
Één van de drijfveren is het vooruit helpen van de ontwikkeling
van het internal audit beroep. Dit heeft zich de afgelopen 20 jaar
veel sterker ontwikkeld dan bijvoorbeeld het beroep van de
externe accountant.

Ik vind dat de waarde van
de internal auditor binnen de
organisatie steeds beter
wordt onderkend.
Hans Nieuwlands RA CIA CGAP
CCSA, directeur IIA Nederland

Wat vind je van de commissie IIA YP?
De commissie IIA YP organiseert interessante activiteiten. Bv het
Rabo-event over style en coaching met Oger, maar ook de
kaasfabriek van Albert Heijn. De IIA YP commissie weet op een
of andere manier toegang te krijgen tot inspirerende organisaties
en interessante bedrijfsbezoeken te regelen met verfrissende
invalshoeken.
Wil je het gehele interview met Hans lezen kijk dan snel op de
website:
http://www.iia.nl/SiteFiles/IIA%20Interview%20H.Nieuwlands.pdf

Heb jij ideeën over audit, run je een blog die je wilt delen, of een ander paradepaardje die door andere
Young Professionals gelezen moet worden? Stuur het op naar YP@IIA.nl, en wie weet zie je het terug in
de nieuwsbrief!
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