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Realisatie Jaarplan 2018
Acties

Gerealiseerd

De doelstelling voor 2018 was:
• Commissie IIA Young Professionals wil een platform zijn voor jonge
(potentiële) professionals binnen het auditvakgebied.

Events:
• Robotics (geannuleerd)
• Artifical Intelligence & Audit
• Blockchain + BBQ event
• Cultuur & Gedrag auditen
• Professioneel vlooien doe je zoo!
• Agile auditen

•

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.

Wat is bereikt?
• Zie hiernaast gerealiseerd.

Netwerk:
• Contact IIA YP commissies: Luxemburg & Australië
• IIA YP nieuwsbrieven (2x)
• Borrel NOREA/ ISACA
• Samenwerking beroepsgroepen bij events
• Samenwerking met partners (3)
• Deelname Summer course AuditDienstRijk (ADR)
Social media:
• Notitie met uitgangspunten & verbeteracties
• Video YP’s en sprekers
• Nieuw leven linkedin pagina (groep)
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Doelstellingen 2019
Doelstellingen 2019

Tijdpad

De doelstellingen voor de commissie in 2019 zijn:

2019

Voor 2019 hebben we drie hoofdpijlers gedefinieerd als basis voor onze activiteiten:
• Meet & Greet fellow auditors
• Learn & Share industry insights
• Shape the future with your ideas
Hierbij haken wij aan bij de volgende speerpunten die IIA NL voor 2019 heeft gesteld:
De hoofdpijlers zijn concreet gemaakt door de volgende thema’s:
• Focus op hoge impact events (max 8)  (sustainble & IIA leader)
• Social media leren begrijpen & effectief inzetten (advocacy)
• Ruimte voor fun en netwerken  (advocacy)
• Continueren samenwerking andere beroepsgroepen (NBA, ISACA, NOREA)  (advocacy)
• Contact met de oudere generatie (>35)  (advocacy)
• Kwantificeren IIA YP activiteiten & impact  (advocacy)
• Enquête young professional leden  (sustainable)
• Inzicht en verhogen young professional leden (<35 jaar)  (sustainable)
• Engelstalige events  (professionalism)
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Geplande activiteiten 2019
Activiteiten 2019
Om invulling te geven aan de doelstelling voor 2019 willen wij de volgende concrete
activiteiten ondernemen:

Daarvoor vragen we van het bestuur:
•

Uitgangspunten
• Per kwartaal 2 events
• Ieder commissielid verantwoordelijkheid t.a.v. thema in subcommissie

•

•

Promotie IIA YP activiteiten &
commissie
Communicatie tussen verschillende
commissies
Actieve participatie op social media

Events
• Forensic Auditing & Fraude
• Audit in een week?
• Video-reporting
• Ethiek: hoe ethisch ben jij?
• Ethiek & technologie
• IIA YP fun & netwerk
• Digitale wereld: andere audit aanpak?
• Ontwikkeling van de young professional zelf (Personal Branding)
• IIA Young Professionals nieuwsbrief (4x)
Subcommissies
• Social media (2 leden)
• Leden (2 leden)
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