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Accountant in verchillende rollen geruiken elkaar kracht nog
niet genoeg. Dat wa de afdronk van een recente ijeenkomt van
internal auditor en externe accountant. Het echt toepaen van
de kracht van accountant in de keten (ketenkracht) heeft
maatchappelijke meerwaarde. n het i nog leuk ook!
Ketenkracht etaat uit meerdere chakel in dezelfde keten van
accountant in divere rollen. Het gaat mij nu in eerte intantie over
de chakel in de amenwerking tuen internal auditor en externe
accountant. Hierover organieerde LIO egin juli een ijeenkomt.
Daarin ging het nogal een over duel werk doen en onderling
vertrouwen.
Internal audit en externe accountant vullen elkaar mooi aan. Je zou
kunnen zeggen dat de internal auditor op pecifieke onderwerpen de
diepte in gaat. De externe accountant ekijkt de reedte van de
organiatie. Deze cominatie zorgt voor maatchappelijke
meerwaarde: er i meer en meer gerichte (aurance)informatie voor
de externe accountant echikaar, het zorgt voor meer aurance
voor de organiatie zelf en het zorgt voor een eter eeld van de
organiatie. Maar om dat te ereiken i ook wat nodig.
Want een dergelijke amenwerking i er niet altijd en overal.
Ketenkracht vraagt gelijkwaardigheid, een juite mindet, een open
communicatie en repect voor ieder verantwoordelijkheidgeied.
Het vraagt ook diepgaande documentatie in het doier van de
externe accountant. n het vraagt flexiiliteit, want er zijn internal
auditor met verchillende volwaenheidniveau' en een
diveriteit aan opdrachten voor internal audit. Du pat dat altijd in
de amenwerking ?
Om een dergelijke amenwerking üerhaupt te willen verkennen i
de juite mindet een elangrijk onderwerp. Mijn gevoel daarij i
dat er meer en meer accountant dit opzoeken, maar ook dat
individuele accountant er nog huiverig tegenover taan.
Wat daarij zal helpen i om het uitgangpunt voor de
amenwerking om te draaien: van 'Nee, mit…' naar 'Ja, tenzij….'
Laten wij onzelf gunnen om die amenwerking verder op te zoeken
en te inteniveren. Het heeft echte meerwaarde. n lekker met medeaccountant amenwerken zorgt wederzijd voor continue
veretermogelijkheden.
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Ronald van Rijwijk
Ronald van Rijwijk i werkzaam ij de Audit Dient van
de ociale Verzekeringank (V) en i teven etuurlid
van de Ledengroep Intern en Overheidaccountant (LIO)
van de NA.
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IIA: 'etuurder horen liever
uitpraken internal auditor dan
externe accountant'
Commiarien en etuurder heen een
voorkeur voor uitpraken door de internal auditor
in plaat van de externe accountant over een rede
cope aan aandachtgeieden, waaronder
edrijfcultuur en integriteit. 
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xterne accountant en internal
auditor verkennen 'et
practice' in amenwerking
xterne accountant en internal auditor gaan op 2
juli met elkaar in dicuie over de onderlinge
amenwerking. Mogelijk leidt het tot een
handreiking. 
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mpoium commiarien en
intern accountant: moreel
kompa geruiken
Moed tonen op momenten dat het er toe doet: dat
tond recent centraal op een mpoium voor
commiarien en intern accountant. "Wat he je
aan een moreel kompa al je het in je achterzak
laat zitten?" 
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Nederland Internal Audit
Amition Model gaat
internationaal
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Op 4 oktoer preenteerde de takforce IA AM
namen IIA Nederland en de NA Ledengroep
intern en overheidaccountant de nieuwe verie
van het Internal Audit Amition Model (IA AM) op
het uropean Conference for uper Internal
Auditor in Madrid. Daarmee gaat het Nederlande
model ook internationaal. 
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Accountant kunnen nel CIAcertificering verkrijgen
Regiteraccountant en AA-accountant krijgen
eenmalig de mogelijkheid om via één examen een
internationale CIA-certificering te ehalen. 
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