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NIEUWSBRIEF
IIAYP
Beste Young Professional,
Hierbij de tweede nieuwsbrief in
2015 van de IIAYP commissie
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 het IT Event,
het IIA Congres en brengen we je graag op de hoogte van de events die
nog gaan komen. Maar ook hebben we een nieuwe voorzitter van het
IIA YP ter introductie.

Terugblik IIA Congres 2015
Het Instituut van Internal Auditors
Nederland (IIA) organiseerde dit jaar
voor de tiende keer haar jaarlijkse
flagship evenement. Ditmaal op 18 en
19 juni in theater Figi te Zeist.
De eerste congres dag begon met een
warm welkom door IIA NL voorzitter
Vincent Moolenaar, waarna het stokje
werd overgenomen door Anton van
Wyk, globaal IIA voorzitter. Gedurende
de twee dagen waren er vier streams
rond
de
thema's
connectivity,
compentency,
credibility
en
communications. Op de middag van 19
juni werd afgesloten met een
paneldiscussie onder leiding van Jeroen
Smit met Gerrit Zalm, Leen Paape en
Vincent Moolenaar. We kijken terug op
een interessant en goed geslaagd
congres
waar
wij
als
Young
Professionals meededen met het
programma met de andere 500 IA
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professionals en er tijdens de pauzes
en het feest voldoende gelegenheid
was om met elkaar te netwerken. Er
waren tijdens het congres zeker 50
Young Professionals aanwezig die of
mee waren gekomen met de
inschrijving van hun organisatie of zich
hadden ingeschreven voor de speciale
Young Professionals toegangsprijs.

Twitter: IIAYP

Ga direct naar het uitgebreide verslag
inclusief alle foto's.

Facebook: IIA YP

Terugblik IT Event

Best Young Professional 2015

Vooruitblik 2015

Op woensdag 29 april bezocht een
groep van circa 40 IIA Young
Professionals het IT Event bij EY in
Amsterdam. Het event ging in op het
toepassen van data analytics, Big Data
en process mining in audits en over
welke competenties internal auditors
nodig hebben om data analytics toe te
passen in audits.

Senior
Auditor
Amar
Dawood, Voor de komende maanden staat weer
werkzaam
bij
Ahold
Internal het nodige op de agenda. Zo hebben
Audit, heeft de strijd gewonnen om de we in september een vervolg op het IT
titel Best Young Professional 2015. event en gaan we 20 oktober op
Hiermee streeft hij ruim 600 andere bezoek bij de Rabobank voor een event
jonge
toptalenten
voorbij
die dat draait om ‘Future Talent’. Ook
werkzaam zijn in verschillende sectoren zullen wij voor de maanden november
van het bedrijfsleven en overheid. De en december een event organiseren.
selectie werd gedaan door Memory
Group, een onafhankelijke groep Houd ons in de gaten via social media
Het event ging van start met een gespecialiseerd in het bij elkaar voor meer informatie!
presentatie van gastspreker Amaya brengen van toptalent en de beste
Anton Gago, werkzaam als Hoofd IA werkgevers.
Mocht je ideeën hebben voor een
Analytics bij EY Benelux. De gegeven
onderwerp en/of locaties voor events
presentatie ging in op data analytics Gefeliciteerd Amar met deze geweldige neem dan contact met ons op via
trends binnen Internal Audit, de rol van prestatie!
yp@iia.nl.
data analytics binnen de ‘three lines of
defense’ en een stappenplan om data
Introductie Marieta Vermulm
analytics te integreren in de Audit
Afgelopen juni aan het einde van de tweede dag op het IIA Congres is
lifecycle.
‘officieel’ het voorzitterschap van de IIA YP commissie, door Ignatia
Mannoe, aan mij overgedragen.
Aansluitend hierop is een presentatie
gegeven door de tweede gastspreker,
Reynold ten Hoor, werkzaam als
Coördinator Data Analytics in audits bij
Rabobank. De gegeven presentatie ging
in op Big Data, data analytics voor
Internal Audit in de praktijk, en
Process-Mining.
Na de gegeven gastpresentaties zijn
met een interactieve sessie de
ervaringen
van
de
deelnemers
behandeld en besproken, op het
gebied van het toepassen van data
anaylics in de dagelijkse audit
werkzaamheden, evenals wat hiervoor
de benodigdheden zijn.

Ik houd mijn introductie kort, omdat de doelstelling en de werkwijze met
mij als voorzitter van de YP commissie niet zullen wijzigen. We zullen een
vertegenwoordiging en informatie delende YP groep enthousiaste mensen
zijn, die zich voor de YP doelgroep inzet.
De commissie bestaat nu uit zes leden die diverse branches
vertegenwoordigen, maar er is nog ruimte voor enthousiaste en gedreven
nieuwe leden.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en graag tot snel op een van onze
events. Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of aanmelden op
een plek in de YP commissie, doe dat gerust!

“Het harde werk van de vorige
voorzitter, afgetreden en huidige
leden zal worden voortgezet”.

Tot slot is het event afgesloten met een
netwerking borrel. We kijken weer
terug op een zeer geslaagd event.
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Marieta Vermulm
Voorzitter IIA YP Cie

Twitter: IIAYP

Facebook: IIA YP

Audit Magazine

Helaas nemen we ook de afgelopen
periode weer afscheid van twee zeer
gewaardeerde commissieleden. Wij
willen Ignatia Mannoe en Dennis
Buitendijk enorm bedanken voor de
jarenlange
tomeloze
inzet
en
enthousiasme!

Het nieuwe nummer van AM heeft als
thema 'Relevantie'. Wij vinden onszelf
heel relevant, gegeven de uitkomsten
van de stellingen in het blad. Echt
relevant ben je pas als relevante
anderen dat ook vinden. In dit nummer
komt een aantal van deze relevante
Gezocht!
anderen aan bod.
Voor de IIA YP commissie blijven we op
Lees Audit Magazine met artikelen zoek naar nieuw talent! Als IIA YP
over:
commissielid:
 Gerrit Zalm over de toegevoegde
 Denk je mee over de strategie van
waarde van Internal Audit. Wat
de IIA YP Commissie;
verwacht Gerrit Zalm (ABN AMRO)
 Onderhoud je contacten binnen de
van een interne auditfunctie?
IIA en de universiteiten;
 Rients Abma (Eumedion) en Vincent
 Bezoek je activiteiten van het IIA
Moolenaar (voorzitter IIA) over de
zoals
de
Algemene
leden
relevantie van de IAF voor
vergadering en het Congres;
institutionele beleggers.
 Ben je verantwoordelijk voor het
 Het samenspel tussen externe
organiseren van activiteiten voor
accountant en IAF
Young Professionals.

Hartelijke groeten,
namens de Young Professionals
commissie: Alina Meer-van Stan,
Dwayne Valkenburg, Jack Mills, Marieta
Vermulm, Michael Blom en Petra de
Groot.

Benieuwd naar de verhalen? Lees dit Heb je interesse om IIA YP commissielid
nummer op je pc of tablet! - na te worden of activiteiten samen met
inloggen voor leden beschikbaar.
ons te organiseren, neem dan contact
op via yp@iia.nl.
Heb jij ideeën over audit, run je
een blog die je wilt delen, of
heb
je
een
ander
paradepaardje dat door andere
Young Professionals gezien
moet worden?
Stuur het op naar YP@IIA.nl en
wie weet zie je het terug in de
nieuwsbrief!

Aftredende Cie-leden
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De vertrekkende IIA Commissie Young Professionals:
Ignatia Mannoe en Dennis Buitendijk

Twitter: IIAYP

Facebook: IIA YP

