
INSTITUTE OF INTERNAL AUDIT 

Commissie Professional Practices Strategie en Speerpunten 2023 



CPP - Commissieleden (okt. 2022)

- Norbert Kouwenberg (voorzitter)
- Peter Hartog (link IIA bestuur)
- Wybren van Duinen (voorlopig nog namens ADR – vervanger zal worden toegevoegd)
- Gijs Hendrix
- Sam Huibers (bureau vaktechniek)
- Arjan Man (advisor, tot 01-06-2023)
- Tjibbe Moed
- Imran Nashir
- Svetlana Vrueblueskaya (tot 01-01-2023)

In 2022 2 nieuwe 
Cie-leden: Wybren 

en Svetlana



Doelen en activiteiten 2022

Doelen en activiteiten CPP 2022 Realisatie

1. Intensiveren samenwerking + uitbreiden in PP-Netwerk 
• Initiëren start nieuwe groepen (kennis- en branchegroepen) 
• Faciliteren netwerk – iedere groep min. 2x bij elkaar
• 2x/jaar PP-middag

2. Doen van onderzoek en publicaties
• 3 ‘eigen’ onderzoeken

• Faciliteren ombouw afstudeerscripties tot publicaties : >2
• Ontsluiten VT-publicaties andere IIA chapters: >2
• Indien opportuun, participeren in update IA AM versie 3.0

3. Helpdesk, beantwoorden van en stimuleren van vragen

4. Reflecteren op consultaties en vaktechnische publicaties van 
andere IIA chapters, IIA research en andere beroepsgroepen
• Coördineren IIA-reacties op consultaties
• Duiding via (nieuws)berichten 

5. Participeren in Innovatieplatform: >  4 posts/lid CPP

• Nieuwe PP-groep ‘Sustainability’; ‘Trust’ in onderzoek; Fraude en IT-audit 
‘on hold’

• Bijeenkomst netwerkgroepen (hybride-fysiek), sterk persoonsafhankelijk
• PP-dag in juni en jan. (‘23), overweging om frequentie naar 3 te brengen.

• Eigen onderzoeken onderhanden (Audit coverage, Aligned Assurance, 
Supply Chain + participatie in KPMG onderzoek soft controls) – in ‘22 geen 
rapportages, wel overleg leveranciers Audit Mngt-software

• Geen ombouw scripties, doet Audit Magazine
• Ontsluiten VT-publicaties andere chapters: door bureau / IIA Vaktechniek
• Update IA AM – nog onderhanden

• Door IIA Vaktechniek – postbus CPP
• Proces werkt – bijv. reactie op NBA Handreiking 1144 m.b.v. Platform IA 

voor PF’en + reactie NOREA IT Governance m.b.v. CPP-IT-audit  
+ (2021) reactie NBA SoftContr’s in jaarrek. m.b.v. CPP-Cult&Gedrag
netwerk groep) 

• Innovatieplatform onderwerp nadere evaluatie

De CPP heeft tot doel de ’IIA Nederland Community’ te ondersteunen op 
gebied van vakinhoudelijke onderwerpen op terrein van internal auditing.



Speerpunten 2023 en bijdrage CPP

Leden - Het bieden van toegevoegde waarde aan de leden Advocacy - Vergroten van de bekendheid van de IA functie

Vrijwilligers - Professionele inzet van gemotiveerde 

vrijwilligers

IIA organisatie – Leden worden op professionele wijze 

ondersteund (procedures, data en technische infrastructuur, data)

Door promoten van kwaliteit en competentie:
• Breed netwerk op diversiteit van topics en  

bedrijfstakken:  bieden ondersteuning / reflectie
• Doen van eigen onderzoek - publicaties
• Ontsluiten en duiden vaktech. publ. andere IIA chapters
• (Ondersteuning MVT bij) PP-helpdesk

Door:
• Aanbieden gratis PP middagen aan PP-netwerk

met PE registratie

Door bieden hulp en reflectie op methodologische en 
praktische topics:
• Stimuleren PP netwerk, als PP ambassadeurs
• VT-inbreng (evt. position papers) in advocacy
• Inbreng in consultaties

Geen rol/bijdrage CPP



Jaarplan 2023 - Doelen en activiteiten 2023

…

Doelen en activiteiten CPP 2023 Concrete KPI’s

1. Intensiveren samenwerking + uitbreiden in PP-Netwerk 
• Benaderen niet deelnemende (groeps)leden
• Up to date houden en stimuleren groepen (kennis- en 

branchegroepen) – naar behoefte
• Faciliteren netwerk – waar vraag bestaat
• 2x/jaar PP-dag

2. Doen van onderzoek en publicaties
• ‘Eigen’ onderzoeken
• Faciliteren nader onderzoek n.a.v.  Afstudeerscripties / netwerk 

vragen / bestuursvragen
• Participeren in update IA AM

3. Reflecteren op consultaties en vaktechnische publicaties van 
andere IIA chapters, IIA research en andere beroepsgroepen
• Coördineren/ondersteunen IIA-reacties op consultaties
• Duiding via (nieuws)berichten 

4. Leveren input in Innovatieplatform (indien blijvend)

Ter ondersteuning MVT – indien opportuun:
• Helpdesk, bij  beantwoorden en/of stimuleren van vragen
• Ontsluiten/duiden  VT-publicaties andere IIA chapters

• Afdekking CPP – toename deelnemende organisaties PP middagen (+5)
• Concrete contactmomenten in PP-groepen (1-3 hybride of fysiek per 

netwerkgroep)
• 2 (tot 3) PP- middagen per jaar 
• Organiseren webinars

• 2-4 rapportages / discussiepapers
• CPP als ‘vaktechnisch geweten’ – reactie voor publicatie!

• CPP als ‘klankbord’ in reactie IIA NL op nieuwe IPPF standaarden
• Bezien mogelijke gezamenlijke publicatie met NOREA/ISACA
• Actieve bijdrage (posts) CPP-lid of PP-netwerkgroep op relevante  

consultatie / publicaties
(CPP-leden verdelen onderwerpen, idem als verdeling PP-groepen)

• Actieve bijdrage (posts)
(CPP-leden verdelen onderwerpen, idem als verdeling PP-groepen)



Jaarplan 2023 - Gewenst budget / ondersteuning

…

Budget 2022 Realisatie ‘22 Begroting 2023

Opbrengsten

Kosten
• Vergaderingen (on line, of IIA-kantoor met broodje – 6x)

• CPP off-site (incl. dinner)

• Vakt. Publicaties, soft copy: RiF, EIRG (10K), CPP
(NB deze post is totaal aan VT-publicaties)
waarvan specifiek CPP: 4x opmaak

• TOTAAL VT Budget 2022 
• TOTAAL VT Budget 2023 (VT+CPP)

waarvan specifiek CPP
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Benodigde ondersteuning door bureau
• Gebruik vergaderfaciliteiten (IIA)
• Inzet en betrokkenheid Manager Vaktechniek


