IIA Young Professionals

Jaarplan 2018
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Commissieleden
Op 1 januari 2018 bestaat de commissie ‘ Young Professionals’ uit de
volgende 7 leden:
Naam:

Organisatie:

•Carlyne van Gelder

FMO

•Vasiliki Votsika

FMO

•Inge van Dijk

Vesting Finance

•Fabienne Boletis

KPMG

•Dwayne Valkenburg

ING

•Jack Mills

EY

•Hendrie van ‘t Ende

Vitens N.V.
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Realisatie jaarplan 2017 (1)
De doelstelling voor 2017 was:
•

Commissie IIA Young Professionals wil een platform zijn voor jonge
(potentiële) professionals binnen het auditvakgebied.

•

Een platform waarin verbinding wordt gecreëerd met het IIA waarin de
belangen worden behartigd. Een plek waar jonge audit professionals
elkaar ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen, kennis met elkaar delen
en ook een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het
auditvakgebied.

Dit doel is als volgt geconcretiseerd:
•

Het delen van kennis door het organiseren van hot/relevant topic
events, roundtables, trainingen, scriptielezingen, bedrijfsbezoeken en
intervisie;

•

Het vergroten van het netwerk van de IIA Young Professional door het
organiseren van activiteiten en borrels;

•

Het ontwikkelen van de IIA Young Professional door met elkaar te
sparren en te klankborden.
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Realisatie jaarplan 2017 (2)
Wat is bereikt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsbezoek organiseren ABN AMRO in samenwerking met
NBA
Exact event Cloud Security in samenwerking met NOREA
Interview met Marie-Pauline Lauret
Scriptie lezing organiseren bij Erasmus Universiteit
Event/ roundtable met N’Lloyd
Interview leugendetectie en de relatie hiervan met audit – Audit
Magazine Q1
Ransomware event ABN AMRO in samenwerking met NOREA &
ISACA
‘Do not lie to’ me event organiseren
MVO/ Sustainability event Q4
Nieuwsbrieven Q1, Q2, Q3 en Q4 2017
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Doelstelling 2018
Doelstelling Commissie ’IIA Young Professionals’:
•

Idem 2017

De doelstellingen van de ’ IIA Young Professionals' commissie
voor 2018 zijn:
• Combinatie: kennisdeling, meet & greet en fun (professionalism)
• Behoudt en werven nieuwe IIA YP leden (sustainable)
• Enthousiasmeren studenten auditvakgebied (sustainble & IIA leader)
• Verhogen activiteiten en zichtbaarheid Social Media (advocacy)
• Aanwezigheid congres/ beurzen (advocacy)
• Samenwerking beroepsverenigingen: Norea, Isaca, NBA, etc.
(professionalism)
• Engelstalige/ Internationaal georiënteerde events/ roundtables etc.
(advocacy)
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Geplande activiteiten 2018
Om invulling te geven aan de doelstelling voor 2018 willen wij de
volgende concrete activiteiten ondernemen:
Per kwartaal (Q)
• Roundtable

- Wisselende onderwerpen

• Event/ workshop/ training

- Hot topics 2018

• Nieuws(brief)

- Social Media

Per half jaar
• Bedrijfsbezoek

- (innovatieve) bedrijven

• IIA YP activiteit

- Zeilen, sport, borrel, etc.
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Geplande activiteiten 2018
Om invulling te geven aan de doelstelling voor 2018 willen wij de
volgende concrete activiteiten ondernemen:
Q1 2018

Q3 2018

Ideation Session

Blockchain

Cultuur & Gedrag

Roundtable: Agile/ Scrum/ Lean

Roundtable: Millennials

Q2 2018

Q4 2018

Auditing & Artificial Intelligence

Compliance

Roundtable: Innovatie

Roundtable: Audit Basics

Bedrijfsbezoek + Activiteit

Bedrijfsbezoek + Activiteit

Daarvoor vragen we van het bestuur:
•

Aanwezigheid bij activiteiten

•

Promotie activiteiten
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