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Realisatie Jaarplan 2022
IIA Maturity Model

Voorzitter van de IIA PAS Commissie zit in de IIA Benchmarkplace commissie

Innovatie platform

Bij de te organiseren roundtables en events zo veel mogelijk inzetten op onderwerpen en thema’s die voor kleine IAF’s
relevant (aansluitend op innovatie onderwerpen) zijn. Van belang is dat de deelnemers (hoofdzakelijk) werkzaam zijn bij de 
doelgroep. 

➢Realisatie, events georganiseerd:
• Bijdrage geleverd NBA LIO event (2x) 1 nog plaats te vinden op 20 december; 
• IIA PAS Conferentie 2022;
• Mazars events (2x). Onderwerpen: audit jaarplan voor financiële en voor niet financiële instellingen.
• Benaderen van organisaties om het IIA onder de aandacht te brengen;
• Verdiepende sessies soft controls met Mazars.

➢Niet gerealiseerd. Input voor 2023 jaarplan:
• Uitsturen van een enquête om onderwerpen en aandachtspunten op te halen.
• Samenwerking opzetten met Erasmus/Uva.
• Internationale IIA PAS leden benaderen (via internationale IIA / IIA PAS commissies) om mogelijkheden tot samenwerking 

te verkennen.
• Schrijven van een vervolg op het RPA artikel. 
• Mogelijkheden onderzoeken om binnen het IIA PAS netwerk onderlinge peerreviews en/of intervisie bijeenkomsten op te 

zetten. Doel is de kwaliteit van kleine IAF's naar een hoger plan te tillen.
• Uitbouwen van de samenwerking met netwerken en vergelijkbare beroepsorganisaties (Norea / Isaca). 



Bijdrage aan de strategische thema’s

• PAS op de plaats – IIA PAS commissie leden in IIA Magazine; 
• Onder de aandacht brengen van IIA PAS via interessante LinkedIn artikel 

berichten.

• Na ieder IIA PAS event volgt een evaluatie. Inclusief een inventarisatie van 
onderwerpen voor toekomstige events/workshops; 

• Organiseren Round table evenementen met Mazars mbt actuele 
beroepsgroep thema’s.

• Inzetten netwerk functie PAS evenementen, koppelen van leden en 
stimuleren onderlinge interactie; 

• Bewustzijn creëren bij andere events zoals CAE/Commissarissen symposium 
over de IIA PAS (en haar achterban).

• Internationale IIA PAS leden benaderen (via internationale IIA / IIA PAS 
commissies) om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen;

• Continueren met benaderen IAF’s die geen IIA lid zijn voor de PAS conferentie 
of andere evenementen en ze te interesseren voor lidmaatschap. 

• Samenwerking met andere beroepsgroepen versterken. O.a. voortzetten 
samenwerking IIA PAS – NBA LIO events (2x per jaar).

• Benaderen van organisaties en instellingen om het IIA onder de aandacht te 
brengen.

• Organiseren events met IIA Young Profs.

Doelen en activiteiten 2023

1. Innovatie van de IIA organisatie

2. Promoten van kwaliteit & competenties 

3. Verdere groei in het aantal leden

4. Behartigen van de belangen van de leden

5. Vergroten van de bekendheid van de 
internal audit functie

6. Voorbereiden op de toekomst



Gevraagd budget

Financieel doel 2023

De doelstelling is om net als voorgaande jaren break-even te draaien.

Opbrengsten

De (financiële) opbrengsten komen voornamelijk uit de inschrijving van deelnemers voor (met name) de PAS conferentie. 

Kosten

• PAS events: € 2.500,- onder andere wanneer events op locatie bij kleine IAF’s worden gehost

• PAS Conferentie: Hiervoor wordt een aparte begroting opgesteld

• Commissie etentje: € 500,-

Benodigde ondersteuning door IIA bureau en bestuur

• Actieve ondersteuning bij de organisatie van events en communicatie met IIA leden;
• IIA support voor het verkrijgen van inzicht in de kleine IAF’s aangesloten bij het IIA;
• Actief de IIA PAS Commissie benaderen als events gericht op kleine IAF’s worden georganiseerd; 
• Aandacht in het IIA bestuur voor de IIA PAS Commissie en IIA PAS events;
• Vrijstelling van eventuele kosten voor organiserende IIA PAS Commissieleden. In de praktijk betreft het hoofdzakelijk de IIA PAS

Conferentie.


