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Hebben we COSO wel goed begrepen?
pag 32 Eind vorig jaar vond de IIA Round Table over COSO plaats.

Malcolm Schwartz, een van de grondleggers van het veelge-

bruikte framework, gaf zijn visie op de toepassing van COSO.

Uiteraard ontbrak de koppeling naar de huidige ontwikkelin-

gen op het gebied van risicobeheersing niet.

Risicomodellen, economic capital en RAROC
pag 33 De financiële sector is erg in beweging door nieuwe regelge-

ving zoals Bazel II voor banken, Solvency II voor verzeke-

raars en het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) voor

pensioenfondsen. René Doff (Eureko) en Alice van den

Tillaart (Rabobank) schetsen de relevante ontwikkelingen

voor de auditor.
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Auditen bij Avery Dennison
pag 6 Paul Pollard is een door de wol geverfde

auditor bij Avery Dennison. Samen met de

andere directeuren van de auditdienst pro-

beert hij via de audits waarde toe te voe-

gen voor het management. Hij vertelt over

de transformatie die auditing heeft door-

gemaakt en zijn ervaringen als wereldrei-

ziger voor zijn werkgever.

Internal audit bij multinational Ahold
pag 11 “Met mijn vijf jaar werkervaring bij

Ahold ben ik al een dinosaurus”, aldus

Joop Brakenhoff, senior vice president

and chief internal audit officer bij Ahold.

Brakenhoff stuurt een internationaal team

auditors aan en houdt zich bezig met het

overbruggen van culturele verschillen. 

Auditing in den vreemde
pag 17 Door de globalisering groeit de kans dat

een internal auditor te maken krijgt met

culturele en sociale verschillen. Wat bete-

kent dat in de praktijk? Het antwoord

geeft Allard Everts (THT Consulting),

gespecialiseerd in de vraag wat cultuur

voor betekenis kan hebben voor de

bedrijfsvoering. 
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