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In de oktober uitgave van het magazine “ Finance en Control” wordt door Kluwer een 
uitgebreid artikel gepubliceerd van een voormalig student van de Executive Master of 
Internal Auditing (EMIA) opleiding aan de Amsterdam Business School (ABS) van de 
Universiteit van Amsterdam; Sam Huibers.  

Het artikel is gebaseerd op een referaat dat hij vorig jaar succesvol heeft verdedigd voor de 
examencommissie met als onderwerp de rol(len) van de internal auditor in projecten. Kluwer 
zal integraal de volledige versie van dit Engelstalige referaat opnemen in haar database die 
online toegankelijk is (http://financebase.kluwerfinancieelmanagement.nl/, Rubriek 4 
‘Auditing’). Tevens is het referaat genomineerd door de Amsterdam Business School voor 
de jaarlijkse “Esther R. Sawyer Research Award” van “The Institute of Internal Auditors Inc. 
(the IIA)” in de Verenigde Staten van Amerika.  

In de publicatie wordt ingegaan op de verschillende rollen die de internal auditor zou kunnen 
vervullen in projecten, zoals de assurance rol, de adviserende rol alsmede de participerende 
rol. Verder worden randvoorwaarden benodigd bij bepaalde rollen benoemd en wordt 
ingegaan op de rollen die de internal auditor absoluut niet zou mogen vervullen. 

Met de toenemende vraag van management naar de diensten van de internal auditor is de 
vraag hoe de internal auditor zijn traditionele assurance rol kan verbreden naar een meer 
adviserende rol als pro-actieve partner in projecten, zonder daarbij zijn onafhankelijke positie 
in het gedrang te laten komen.  

Hiervoor heeft Huibers in zijn referaat een raamwerk opgesteld dat beschrijft hoe de internal 
auditor in staat kan worden gesteld om potentieel conflicterende rollen, zoals de assurance 
en de adviesrol, te vervullen. Het raamwerk bestaat uit vier kwadranten waarvan ieder een 
ander perspectief geeft: (1) richtlijnen vanuit het Instituut van Internal Auditors (IIA), (2) de 
afdelingsstructuur van de internal audit dienst, (3) de uitwisselbaarheid van rollen met 
andere ondersteunende functies zoals business & internal control en (4) project governance 
raamwerken, waarbij ieder kwadrant 2 niveaus beschrijft: 
1. richtlijnen op organisatieniveau die van toepassing zijn op een organisatiebrede 
  context, 
2. richtlijnen op individueel programma- en projectniveau (waarbij het portfolioniveau de 
   link is tussen de organisatiedoelen en programma/project doelstellingen). 

Naast de richtlijnen van het IIA, project governance en uitgebreid literatuur onderzoek, heeft 
Huibers de roltypering van de internal auditor en het raamwerk met richtlijnen getoetst 
middels interviews met Chief Audit Executives (CAE’s) van een aantal grote Nederlandse 
multinationals. De gemeenschappelijke visie is dat de werkelijk  toegevoegde waarde van de 
internal auditor ligt in een betrokken en pro-actieve deelname vanaf het begin van het 
project in plaats van achteraf de balans op te maken.  Dit hoeft zeker niet tegenstrijdig te zijn 
met de onfhankelijke positie van de internal auditor. Integendeel, één van de executives 
maakte de volgende opmerking: “voor de positionering van de internal auditor in de 
organisatie is dit een kans in plaats van een bedreiging”.  

http://financebase.kluwerfinancieelmanagement.nl/


Sam Huibers is momenteel werkzaam bij Heineken International als 
Audit Manager bij de afdeling Group Internal Audit. Bij onder andere 
Heineken is het referaat gebruikt om invulling te geven aan een 
wereldwijde richtlijn voor de rol van de internal auditor in projecten. 
Daarvoor heeft hij gewerkt in diverse internationale functies (o.a. bij 
Heineken, DSM en voormalig Gist-brocades) en is als onderzoeker 
verbonden geweest aan de Universiteit van Maastricht met als 
opdrachtgever onder andere de Europese Commissie. Huibers 
heeft, naast zijn huidige functie in audit, ervaring in diverse (management)  functies in 
finance en control , intern advies en project management van grote internationale projecten. 
Sam Huibers is verder lid van een vaktechnische werkgroep van het IIA met betrekking tot 
project auditing.  

In de volgende nieuwsbrief zullen we een link plaatsen naar het artikel en het referaat. 
Geïnteresseerden in het referaat kunnen in contact komen met Sam Huibers via het 
secretariaat van de ABS (emia@uva.nl)1.  

Tevens heeft Sam Huibers een discussiegroep op “LinkedIn” genaamd “Project Auditing” 
opgericht (www.linkedIn.com), zoek (na log in) in “Groups”/ op trefwoord ”Project Auditing”). 
 

 

Figuur 1 Screenshot: “Project Auditing” , discussiegroep op LinkedIn (www.linkedIn.com) 

 

                                                            
1 De waaier en overzicht “Rollen van de  internal auditor in projecten” en het “Raamwerk 
richtlijnen voor de rol van de internal auditor in projecten” vallen onder de auteurswet, ©  
Huibers, 2008/2009. De inhoud van het artikel en referaat (zowel tekst als afbeeldingen – in 
geheel of delen ervan- ) mag niet worden hergebruikt voor publicatie of ander gebruik 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.  
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