
Virtuele Associatie ontwikkelt voor haar accountancy-leden een 

tweedaagse workshop, 14 PE-punten, om het hardnekkige mis-

verstand over Internal Auditing weg te nemen.  

Nederlandse Bedrijfskundigen Associatie (NBA). 

Inverted Inadequate Auditing (IIA) PE-programme.  

 

Presenteert: 

Workshop: Risk based Managerial Internal Auditing. 

(ook wel bekend als “Third Line of Defence”)  

Ledenprijs: € 1.699,99 (vrij van BTW) 

Niet ledenprijs: € 1.899,99 (vrij van BTW)  

 

Datum en locatie 30 en 31 september 2016 – Infanteriekazerne te Den Haag 

Tijd     9.30 – 20.00 uur en 9.00 – 16.30 uur. 

PE-punten   14 

Niveau    Advanced paradigma-shift 

 

Karakterisering van de workshop: 

Beyond the 2nd line of Defence.  

 

Bestemd voor: 

Alle Nederlandse Accountants die geen aanvullende tweejarige postdoctorale opleiding 

in Controlling, Internal Auditing, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Organisatiekunde 

(SIOO) of Systeemgerichte Administratieve Organisatie hebben genoten. 

Ook is de opleiding bedoeld voor accountants en andere disciplines die wel de post-

doctorale opleiding tot RI, RE, RO of RC hebben ondergaan; edoch tijdens de opleiding 

zijn blootgesteld aan docenten die leden aan het not-invented-accountancysyndroom. 

Workshop Internal Auditing 

30 juli 2016 



Doelstelling: 

In deze tweedaagse intensieve en interactieve workshop wordt u de essentie 

bijgebracht van het Three Lines of Defence Model. U wordt daarbij gevraagd het 

Accountancy spoor geheel te verlaten en kennis te maken met Internal Auditing zoals 

bedoeld. Daarbij leert u hoe bestuurders van organisaties door het instellen van 

een bedrijfskundige internal auditfunctie zowel aanvullende zekerheid verkrijgen over 

de kwaliteit van Internal Governance als over de mate waarin de organisatie erin zal 

slagen de gestelde doelen te bereiken. 

Met andere woorden u leert dat: 

Met Internal Auditing uitspraken worden verkregen over de kwaliteit van de interne 

beheersing, inclusief de maatregelen die op het gebied van Interne Controle en 

de Accountantscontrole zijn getroffen. 

Met weer andere woorden u leert dat: 

Met Internal Auditing aanvullende assurance wordt verstrekt over: 

 de toepassing door de managers van zelfcontrole en 

 de kwaliteit van inrichting van de reguliere controle op de gegevensverwerking, 

uitgevoerd door of namens de leiding; maatregelen die direct of indirect leiden tot 

de informatie, die in verantwoordingsverslagen kan worden opgenomen. 

Met nog weer andere woorden u leert dat: 

Met Internal Auditing een aanvullende toets wordt uitgevoerd op de kwaliteit van 

internal governance, inclusief 

 de in de eerste lijn opgenomen maatregelen van interne controle, inclusief 

 de in de tweede lijn bestaande maatregelen van verbijzonderde interne controle 

zoals de interne accountantscontrole, inclusief 

 de in de tweede lijn uitgevoerde tussentijdse controles ten behoeve van de 

wettelijk verplichte certificering van de jaarrekening. 

Ballotage: 

Deelnemers die zich aanmelden dienen er rekening mee te houden dat zij voor een 

assessment naar de mate van extreme hardleersheid kunnen worden opgeroepen. De 

directie van de opleiding behoudt zich het recht voor die deelnemers te weigeren, die 

deze test niet doorstaan. In een dergelijk uitzonderlijk geval – onlangs is een tweetal 

advisory directors van een Big5 de toegang tot de training ontzegd – wordt de reeds 

gestorte deelnamesom, onder inhouding van 65% administratiekosten, geheel 

teruggestort. 

Kennisgebied: 

Menskunde, Holistiek, Strategie, Governance, Organisatieleer en Technische 

Bedrijfskunde. 



Vaardigheden: 

Omgaan met andersdenkenden; Objectiveren; Aarden, Loslaten; Innullen1; Afstand 

nemen; Onderkennen van eigen beperkingen; Respectvol, zonder voorbehoud en vrij 

van zelf ontwikkelde COS-regelgeving omgaan en samenwerken met Controllers; 

Deleten van de geïnternaliseerde drang om altijd en dwangmatig contact te zoeken 

met internal auditors; Aanleren dat in een extreme situatie de controller echt heel 

goed in staat is om voor de accountant dat contact met die internal auditor, indien 

noodzakelijk, toch te leggen. Ook wordt de deelnemer geleerd een mogelijk aanwezig 

superioriteitsgevoel niet te uiten en te allen tijde een afstandelijke, objectieve en 

onafhankelijke opstelling in acht te nemen, daarbij geen geveinsde doch juist 

welgemeende interesse tonend in vooral de mens achter de organisatiemedewerker. 

Verkrijgen inzicht in: 

1e lijn: Management, Primair proces, Business Control, Operational Risk Management. 

 2e lijn: Concerncontrol, Risk management (!), Compliance, VIC, Interne 

accountancy. 

 3e lijn: Managerial Internal auditing 

Belangrijk voorbehoud: 

Organisatoren en trainers zijn niet aansprakelijk voor de fysieke ongemakken die de 

deelnemers, uit begrijpelijk opkomende frustratie, elkaar kunnen aandoen. Ook wijst 

de NBA alle verantwoordelijkheid af als deelnemers, ook al zo’n ervaringsfeit, door 

de paradigma-shift in psychische nood geraken. De trainers proberen dat laatste 

uitdrukkelijk te voorkomen; gepokt en gemazeld als ze zijn in het tijdens de training 

begeleiden van de deelnemers in alle lastige of juist bevrijdende fasen die de 

deelnemer tijdens het tweedaagse transitieproces wetmatig en voorspelbaar 

doorloopt. Die fasen zijn: 

 ongeloof, 

 ontkenning, 

 verbijstering, 

 verlies van zelfvertrouwen, 

 vluchtgedrag (kazerne is hermetisch afgesloten!), 

 kont tegen de krib, 

 woede, 

 projecteren van ongenoegen op de docenten, 

 projecteren van ongenoegen op voormalige docenten, 

 

1 Term die door Robertson in de tachtiger jaren van de vorige eeuw is geïntroduceerd. Voor de 

deelnemers aan de training zijn vier geluiddichte en met zout water (drijfvermogen) gevulde 

containers aanwezig. Reserveren kan bij aanmelding geschieden. “Wie het eerst komt het eerst 

malende”, zo grapte onlangs een overigens uitermate tevreden deelnemer. 

http://cmweb.nl/2016/07/workshop-internal-auditing/#sdfootnote1sym
http://cmweb.nl/2016/07/workshop-internal-auditing/#sdfootnote1anc


 projecteren van ongenoegen op iedereen uit onverwerkte traumatische 

opleidingservaringen, 

 gevoel van leegte en nutteloosheid, 

 achterliggende werkbare jaren pijnlijk als volstrekt verloren beschouwen, 

 eerste verschijnselen van berusting, 

 acceptatie van het onvermijdelijke, 

 loslaten van het gedrag om altijd maar alles en iedereen te willen controleren, 

 openheid en ontvankelijkheid dienen zich aan, 

 impressies kunnen toelaten, kunnen accepteren en een plek kunnen geven, 

 verkrijgen van verrijkende inzichten, “het kwartje valt”, 

 schoorvoetend ervaren van hergeboorte verschijnselen, 

 voorzichtige terugkeer van zelfvertrouwen, 

 opkomende drang tot expressie, 

 sprankelende euforie, 

 extreme behoefte om thuisgebleven collegae en vooral jaargenoten te gaan 

overtuigen, 

 spontane uitingen van dankbaarheid, 

 niet afhoudend like-gedrag naar andere deelnemers, 

 adoratie van trainers, en 

 uitzien naar een betere invulling van het resterende (werkzame) leven. 

Motto einde workshop: “Vandaag is de eerste dag van de rest van mijn werkzame 

leven”. 

Opleiders (een serieus en gevoelig item): 

Uw trainers, waaronder Arie Molenkamp, zijn werkzaam geweest voor, dan wel 

gevormd, opgeleid en geïnspireerd door zeer bijzondere, pragmatische, 

wetenschappers. Elk van onze trainers is er zich van bewust dat er op haar of hem de 

verplichting rust om de ondergane vorming aan volgende generaties door te geven. 

Die vorming uit zich in het technisch bedrijfskundig, socio-technisch, conform 

beginselen van de psychosynthese, in het licht van het administratief-

organisatorische en gezien de uitgangspunten van de systeemleer verantwoord en 

effectief kunnen vormgeven, inrichten, doen functioneren en toetsen van het 

bestuurlijk, strategisch, tactisch, ondersteunend en operationeel organisatiesysteem. 

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om het gedachte- en (veelal) erfgoed van een 

zeer bijzondere eregalerij aan organisatiekundige, menskundige en veranderkundige 

iconen als prof. R.W. Starreveld RA, prof. J. H. Blokdijk RA, prof. B.J.C. Lievegoed, 

prof. drs. H. van Nimwegen RA, prof. dr. J. Strikwerda CMC, prof. L.U. de Sitter, prof. 

dr. R. Soeting RA, dr. M. M. Tophoff en prof. dr. P. Verburg. 



Voormalige deelnemers mailden ons: 

“Mijn dank gaat uit naar de beide trainers die in staat waren om mij, in een tijdbestek 

van twee dagen, de grenzen van mijn vakgebied te doen inzien. Inmiddels heeft de 

praktijk bewezen dat de samenwerking met mijn cliënten niet alleen aangenamer is 

geworden, doch ook in hoge mate effectiever. Mijn object van onderzoek omvat nu in 

beginsel alleen de eerste en tweede lijn. Naast mijn contact met mijn opdrachtgever, 

voorzitter van de raad van commissarissen, en met de CEO versta ik mij bijna 

uitsluitend met de concerncontroller; trouwens een jaargenoot van mij uit de 

accountantsopleiding te Nyenrode. Ongevraagd heb ik van haar ook de drie rapporten 

ontvangen die de internal auditor in het afgelopen boekjaar heeft uitgebracht; 

waarbij ik overigens kon vaststellen dat geen van die onderzoeken aan mijn 

controlewerkzaamheden raakte. 

{Een tip: in alle controledossiers heb ik onder de tab “baseline documents” het 3LoD-

model opgenomen; houdt ook de controlemedewerkers scherp!”} 

Gerard van Dorpel RA, Partner PGMA (en trotse alumnus!) 

“Wat ik vooral uit de workshop heb meegenomen is het besef dat ik mij in mijn rol als 

internal auditor dien te beperken tot die onderzoeken, die beogen het auditcomité 

aanvullende zekerheid te bieden over de kwaliteit van management control. Dat heeft 

niet alleen in de organisatie meer duidelijkheid gegeven over de toegevoegde waarde 

van de internal auditfunctie; ook de samenwerking met mijn drie collegae, een 

ingenieur (civiele techniek) uit Delft; een technisch bedrijfskundige uit Twente en een 

organisatiesocioloog uit Nijmegen, heeft zich verdiept. Ik kan mij nu geheel, met hen, 

focussen op onderzoeken uit het riskbased auditplan zoals dat door het auditcomité is 

goedgekeurd. En ik beleef dat ik, door me daarvoor open te stellen (trainers dank!), 

plotseling ben opgenomen in een multidisciplinair samengesteld team. Ik mag dus 

deel uitmaken van een fantastisch samenwerkingsverband waar we op voet van 

gelijkheid en onderling respect werken aan vitale onderzoeken en aan het verder 

professionaliseren van ons internal auditteam”. 

“Natuurlijk komt nog wel eens de vraag langs of ik een onderzoekje wil doen naar 

bijvoorbeeld het tijdig en volgens de voorschriften testen van alle 

brandblusapparatuur en -systemen binnen de gehele plant. Anders dan vroeger laat 

ik niet alleen een dergelijke vraag aan mij voorbijgaan; maar kan ik ook uitleggen 

waarom. Als internal auditor beperk ik mij, in dit voorbeeld, tot onderzoek naar de 

infrastructuur waarbinnen het testen van de brandblusapparatuur en – systemen 

plaats vindt. Het daadwerkelijk testen zelf is een twee lijn activiteit die bijvoorbeeld 

bij de sectie interne controle zou kunnen worden belegd. Natuurlijk ben ik wel uiterst 

benieuwd wie dat gaat oppakken; maar het daadwerkelijk inrichten van die 

controleactiviteit laat ik graag over aan het hoofd van onze interne 

accountantsdienst”. “Daar ben ik niet meer van!”. 

Karel van Oostrom RO RA, Senior internal auditor ChemProc N.V. 

Arie Molenkamp (www.publicauditing.nl) is zelfstandig gevestigd als 

organisatieadviseur, auteur, opleider en coach. Eerder was hij directeur bij KPMG 

Management Consulting.  


