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Beste Young Professional,
Hierbij de eerste nieuwsbrief in
2015 van de IIAYP commissie
2015 is alweer in volle gang. Ook wij hebben de afgelopen weken niet
stilgezeten om zeker in 2015 weer mooie en leuke events samen met
jullie te organiseren. Met deze nieuwsbrief kijken we terug op het IIA
event bij het COA in 2014 en kijken we graag vooruit naar de events die
in 2015 op de planning staan. Maar ook hebben we een interview met
Brigitte de Vries en nieuwe gezichten binnen de commissie ter
introductie.

Terugblik COA Event
Op woensdag 29 oktober bezocht een
groep van ongeveer 25 IIA Young
Professionals het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA). In Utrecht
staat één van de opvanglocaties, waar
we werden ontvangen door de
medewerkers van team Audit van het
COA en Peter Siebers, lid van het
bestuur (portefeuille bedrijfsvoering).
Peter introduceerde het COA, en
vertelde dat het COA zorgt voor
opvang, begeleiding en uitstroom (uit
de opvang) van de asielzoekers op
verschillende plaatsen in Nederland.
De instroom van asielzoekers in 2014 is
groot, zodat nu ongeveer elke week
een nieuw asielzoekerscentrum wordt
geopend. Op de locatie in Utrecht
verblijven ongeveer 450 asielzoekers.
Na de introductie werden we
rondgeleid
door
het
asielzoekerscentrum
alwaar
we
ruimtes bezochten waar taal- en
creatieve lessen worden gegeven, de
speelruimte voor kleine kinderen, de
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computerruimte, een modelkamer en
lopen we een ronde buiten langs
verschillende
voorzieningen.
De
locatiemanager en woonbegeleiders
vertelden over de samenwerking
binnen de keten en met andere
organisaties om ervoor te zorgen dat
de asielzoekers zo goed mogelijk
worden opgevangen.
Het bezoek gaat vervolgens verder met
een introductie van Peter Siebers over
de soft controls aanpak binnen het
COA. Het bestuur van het COA heeft
gedurende ongeveer anderhalf jaar
samen
met
management
en
medewerkers gewerkt aan een nieuwe
aanpak en een nieuwe focus wat heeft
geleid tot een jaarplan met 8
richtinggevende doelen. Christianne
Lagraauw, (strategisch Auditor bij het
COA) introduceerde vervolgens team
Audit. Christianne gaf aan dat team
Audit nog maar weinig doet met soft
controls, maar wel voornemens is om

Twitter: IIAYP

hier in de nabije toekomst invulling aan
te geven.
De middag werd afgesloten met een
discussie aan de hand van een aantal
stellingen. Uit de discussie komt naar
voren dat veel deelnemers wel bezig
zijn met soft controls, en hoe ze dit
kunnen integreren in hun aanpak en
rapportages. Als goede aanpak wordt
genoemd het hard/meetbaar maken
van de soft controls en het werken met
citaten in rapportages (zonder
oordeelsvorming). Ook komt naar
voren dat de auditors nog wat beter
opgeleid willen worden in het
operationaliseren van de soft controls
en hoe dit bijvoorbeeld is te verwerken
in interviews.
We kijken terug op een interessante en
indrukwekkende middag, waar we een
organisatie bezochten die midden in de
maatschappij staat waarin we kennis
en ideeën hebben uitgewisseld tussen
young- en ervaren auditors en
professionals.
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IIA Congres 2015
Op 18-19 juni wordt het jaarlijkse IIA
congres gehouden, het centrale thema
is: 'Mind the Gap'. Als Young
Professionals maken we integraal
onderdeel uit van het programma om
mede ook de brug te slaan tussen onze
kennis en ervaring en die van andere
audit professionals.
Ben je jonger dan 35 en werk je in
internal audit, grijp dan je kans en
meldt je aan voor het IIA congres voor
een prijs van €335. (i.p.v. €1095)
Aanmelden kan tot 1 mei.
Aanmelden IIA Congres 2015

Wij zijn bezig met de organisatie van
interessante events voor dit jaar en
binnenkort
krijgen
jullie
meer
informatie en uitnodigingen hiervoor.
Hou ons dus in de gaten via social
media!

Interview met…Brigitte de Vries
Protiviti en IIA organiseerden in 2014 op 4 november voor het eerst de
Internal Audit Innovation Award. Het IIA en Protiviti hebben de ambitie
om Internal Audit als vakgebied verder te helpen groeien en onder de
aandacht te brengen. De Internal Audit Innovation Award levert hieraan
een bijdrage. Brigitte de Vries van Staedion is de winnaar van de Internal
Audit Innovation Award 2014 geworden. Zij toonde aan hoe een
procesaudit in de vorm van een processimulatie kan worden uitgevoerd.
Brigitte organiseert in maart 2015, in samenwerking met de Commissie
voor Professional Auditors at Small audit shops (Pas), een round table om
te laten zien hoe krachtig en innoverend je kan zijn ook als eenpitter.
Wie is Brigitte de Vries?
Brigitte is 51 jaar, heeft twee dochters (van 17 en 19 jaar) en woont samen
in Delft. Ze komt oorspronkelijk uit Den Helder. Brigitte heeft de opleiding
fysiotherapie gevolgd en is fysiotherapeute geweest. Na een jaar heeft zij
besloten het roer om te gooien, omdat er destijds geen vast werk binnen
deze branche te vinden was. Hierdoor is zij als programmeur bij een
verzekeringsmaatschappij gaan werken. Na ongeveer 15 jaar in de
automatisering heeft ze een overstap gemaakt naar de Internal Audit
afdeling binnen Allianz, die op dat moment ontstond vanuit een interne
controle afdeling. Ze heeft 8 jaar operational audits uitgevoerd totdat haar
is gevraagd om de implementatie van operational risk management te
ondersteunen binnen Allianz. Dit heeft ze circa twee jaar gedaan toen de
uitdaging op haar pad kwam om Internal Audit binnen Staedion op te
zetten. Na ongeveer 25 jaar in de financiële dienstverlening bij steeds
omvangrijkere organisaties is de overstap naar een kleine organisatie in
een heel andere branche een flinke verandering. Deze stap heeft zij gezet
vanwege haar motivatie om een auditprogramma af te stemmen op het
betreffende organisatieonderdeel en de ontwikkelingsfase waarin deze
zich bevindt.
Wil je het gehele interview met Brigitte lezen kijk dan snel op de website:
www.iia.nl

Mocht je ideeën hebben voor een
onderwerp en/of locaties voor events
neem dan contact met ons op via
yp@iia.nl

“Vaak komen jonge auditors uit
andere vakgebieden, neem dat mee
en zie het niet als een afgesloten
hoofdstuk”.
Brigitte de Vries
Internal Auditor Staedion
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Jack Mills is 27 jaar oud en woont in
Amsterdam. Hij zit vier jaar in het
Onze oproep in de vorige nieuwsbrief Internal Audit beroep, werkzaam bij EY
heeft geleid tot succes. De commissie is Advisory zich gespecialiseerd in internal
audit, controls & compliance.
verstrekt met twee nieuwe gezichten.
Een introductie:
Voor EY heb ik gewerkt bij AB INBEV als
Forecaster en ben afgestudeerd in
Dwayne Valkenburg is 26 jaar,
Strategy & Marketing van de
werkzaam als IT Auditor bij Deloitte
Universiteit Maastricht.
Risk Services, beschikt over een
achtergrond in Managed IT Services en Na betrokken te zijn bij het organiseren
een master in Finance. Momenteel van de EY Director Stream bij de IIA
volgt hij de postmaster IT-Auditing & Congres ben ik in contact gekomen met
Advisory aan de Erasmus Universiteit de IIA YP. Het is mijn ambitie om
Rotterdam.
samen met de YP commissie het IA

Introductie nieuwe
commissieleden

De reden dat ikzelf ervoor gekozen heb
om lid te worden van de IIA YP, is dat ik
mijzelf in wil zetten voor het
samenbrengen en de kennisdeling
onder verschillende Young Professional
auditors. Dit wil ik bereiken d.m.v. het
organiseren van de verschillende
events, welk hiervoor als platform
zullen fungeren. Daarnaast zou ikzelf,
als Young Professional, ook graag
willen deelnemen aan de events i.v.m.
de kennisdeling en het ontmoeten van
verschillende auditors. Ik kijk daarom
ook uit naar mijn komende periode als
lid van de IIA YP.
http://nl.linkedin.com/in/dvalkenburg

De nieuwe IIA Commissie Young
Professionals:
Dwayne Valkenburg en Jack Mills.

3

Mail: YP@IIA.nl

Gezocht!

We blijven dan ook op zoek naar
nieuw talent! Daarom is er nog ruimte
voor nieuwe leden voor de Young
Professionals Commissie. Als IIA YP
commissielid:
 Denk je mee over de strategie
van de IIA YP Commissie;
 Onderhoud
je
contacten
binnen
de
IIA,
de
universiteiten.
 Bezoek je activiteiten van het
IIA zoals de Algemene leden
vergadering en het Congres.
 Ben je verantwoordelijk voor
het
organiseren
van
community te verrijken en verdiepen
activiteiten
voor
Young
door het organiseren van relevante
Professionals.
events die impact hebben op het
beroep.
Heb je interesse om IIA YP commissielid
te worden of activiteiten samen met
Afscheid
ons te organiseren, neem dan contact
Helaas nemen we naast de komst van op via yp@iia.nl
twee nieuwe commissieleden ook
afscheid van twee zeer gewaardeerde Hartelijke groeten,
commissieleden. Wij willen Rishi
Djairam en Giulio Ockels enorm namens de Young Professionals
bedanken voor de jarenlange tomeloze commissie: Alina Meer-van Stan,
inzet en enthousiasme!
Dennis Buitendijk, Dwayne Valkenburg,
Ignatia Mannoe, Jack Mills, Marieta
Vermulm, Michael Blom en Petra de
Groot.

De vertrekkende IIA Commissie Young
Professionals:
Rishi Djairam en Giulio Ockels.
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