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Complex, dynamisch en interactief zijn kernwoorden voor de continu
veranderende omgeving van organisaties. Hierbij is verandering de enige
constante en deze neemt in rap tempo toe. Dit vraagt om een vernieuwende
manier van werken en mindset zodat organisaties succesvol kunnen blijven. De
transformatie naar de Agile manier werken wordt daarom steeds meer ingezet.
Het Agile werken maakt de organisatie meer wendbaar en adaptief tegenover de
continue ontwikkelingen van de interne en externe markt.
Ook voor Internal Audit zien we de laatste jaren de nodige verschuivingen. Steeds
meer internal auditfuncties (IAF’s) kregen te maken met de Agile manier van
werken. Dit betekent van reactief naar proactief omgaan met risico’s. Van
Assurance achteraf naar het op kort cyclische basis geven van advies aan de
organisatie. Volgens traditionele concepten begon het met auditen van Agile (IT-)
processen. Dit transformeerde naar het zelf door IAF’s toepassen van Agile
principes tijdens de uitvoering van audit werkzaamheden. In deze digitale training
gaan we dieper in op de Agile way of working, de relevantie, de toepassing en
toegevoegde waarde van Agile principes in de internal audit wereld.

3 en 10 september
2x een dagdeel
(van 9.00 – 12.00),
met een
tussenliggende
(huiswerk)opdracht

Online training via
MS Teams / Skype

Na afloop van de training
Na deze training weet je meer over de Agile historie, de context, de uitdagingen
en de toegevoegde waarde van Agile binnen de internal audit functie. Daarnaast
bieden we aan de hand van casuïstiek ook praktische handvatten voor de
toepassing van Agile principes op de internal audit activiteiten.

400,Inclusief
lesmateriaal

Trainers
Marjolein van Egmond-van Beusekom is een ervaren manager
in het uitvoeren van onafhankelijke project Quality Assurance (QA)
binnen de afdeling IT Advisory & Assurance van KPMG. Haar
werkzaamheden richten zich op het beheersbaar uitvoeren van,
veelal complexe, IT transformaties. Zij heeft hierbij ruime ervaring
met het werken en uitvoeren van QA activiteiten binnen een Agile
organisatiestructuur.
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Svetlana Vrubleuskaya is senior consultant bij KPMG
Internal Audit services en heeft ruime ervaring in het
uitvoeren van internal audit werkzaamheden in de diverse
organisaties. Daarnaast heeft Svetlana ervaring met het
opleiden en coachen van internal auditors en heeft zich de
afgelopen jaren verdiept in de Agile way of working en het
toepassen hiervan in de internal auditfuncties.

Max. 15
deelnemers

PE

7

Digital training Agile auditing
voor de Internal Auditor

Blended trainingstechnieken
 Casuïstiek
 Groepsopdracht

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

 2 dagdelen, verspreid over 2 dagen
 Er is voldoende ruimte voor (groeps)discussie
 Door middel van casuïstiek leer je als
deelnemer het onderwerp écht te begrijpen

Online trainingstooling

 Deelnemers ontvangen een certificaat
 Voor programmaonderdelen zie onderstaand:
Dagdeel 1

-

Oorsprong van Agile
Belangrijkste Agile concepten
Uitdagingen en kansen van Agile
Agile en Internal Audit

Dagdeel 2

-

Virtuele zalen met digitale
ondersteuning

Casus (groeps)presentatie
Agile proces in Internal Audit
Agile Do’s & Don’ts
Certificaat uitreiking

Interactieve discussies
en chatplatform

Introductie casus
Samenwerken, break-outs
en follow-up

Aanmelden

Neem bij interesse en vragen gerust contact met ons op: NL-FMIAdigitalclassroom@kpmg.nl
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Laten we
beginnen!
De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij
kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of dit in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te
nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie.
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