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Belangrijk voor alle pensioenfonds bestuurders
die sleutelfunctionaris interne audit worden

In Risk
In Audit

Protiviti en InAudit hebben gezamenlijk een korte cursus ontwikkeld waarmee nieuwe sleutelfunctiehouders
voor de interne auditfunctie worden meegenomen in de vaktechnische standaarden die van belang zijn voor
het aansturen van de auditfunctie. Deze cursus is speciaal voor sleutelfunctiehouders bij pensioenfondsen en
gaat daarom ook in op de specifieke issues die optreden bij audits bij pensioenfondsen, bijvoorbeeld de
audit op uitbestede processen.

IORP II
IORP II is de Richtlijn die geldt voor alle Europese
pensioenfondsen. Daarmee wil de EU een ‘level
playing field’ creëren binnen de Europese Unie. De
Europese toezichthouder EIOPA houdt toezicht op
de naleving van de richtlijn, in Nederland via DNB.
IORP II introduceert nieuwe verplichte sleutelfuncties
zoals de interne auditfunctie en de risicobeheerfunctie.

Inhoud van de cursus

Omdat DNB zich op het standpunt stelt dat de
positie van sleutelfunctiehouder IAF niet kan
worden uitbesteed, staan diverse fondsen voor een
lastige keuze. Bestuurders die tot sleutelfunctiehouder IAF worden benoemd, moeten zich
bekwamen in de ‘interne audit’.
In de cursus behandelen we de vaktechnische
standaarden en de toepassing daarvan in de
praktijk. Daarbij richten we ons specifiek op
pensioenfondsen.

Doelgroep

De cursus is speciaal ontwikkeld voor bestuurders
van pensioenfondsen die als gevolg van de
invoering van de IORP II richtlijn benoemd zijn tot
sleutelfunctionaris interne audit of deze functie
ambiëren.
Een gezonde basiskennis van de regelgeving op
het gebied van pensioenfondsen wordt
verondersteld, alsmede ook een basisbegrip van de
operationele processen die plaatsvinden bij de
uitvoering van de regeling.

Resultaat

Na deze cursus heeft u een goede basiskennis van de
internationale standaarden die gelden voor interne
auditors. Daarbij wordt u ook uitgedaagd om deze
toe te passen op uw pensioenfonds. Door deze
cursus bent u een goede gesprekspartner voor zowel
het audit team dat de audits uitvoert, als voor uw
collega bestuurders die aan de slag moeten met de
uitkomsten van de uitgevoerde audits.

Data en locatie

De cursus wordt georganiseerd bij Protiviti in
Amsterdam en vindt plaats op twee aaneengesloten
dagen, namelijk:
16 en 17 mei 2019
•
20 en 21 juni 2019
•
Na drie dagdelen cursus wordt de training afgesloten
met een examen waarin uw kennis wordt getoetst.

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal bestaat uit een uitvoerige
presentatie en achtergrondinformatie, dat u tijdig en
voorzien van instructies wordt toegezonden. Tijdens
de cursus behandelen we veel oefenopgaven, die u
helpen om u optimaal voor te bereiden op de toets.
Deze opgaven worden plenair behandeld.

Docenten
De training wordt verzorgd door Fred Pranata RA
CIA (Protiviti) en Ronald van de Langenberg RA
(InAudit). Daarnaast betrekken we bij de
verschillende onderwerpen specialisten, onder
andere voor het onderdeel het auditen van het
ALM beleid, IT audit en het auditen van ‘gedrag &
cultuur’.

Programma

CEDEO gecertificeerd

Het programma bestaat uit vier dagdelen,
opgebouwd als volgt:
(1)
Pensioenfondsen en een IAF
Wat gaan we doen ?
(2)
Interne audit, basis vaktechniek
(3)
Capita selecta, zoals IT en Gedrag
(4)
Kennistoets en afsluiting

Vaktechnische cursussen en trainingen van InAudit
zijn CEDEO gecertificeerd en geaccrediteerd door
het NBA.

Kosten

Na het slagen voor de toets ontvangt u een
certificaat.

De kosten voor de geheel verzorgde cursus
bedragen EUR 1.250,-. Hierin zijn de kosten van de
toets meegenomen. De toets is overigens een
hulpmiddel, geen voorwaarde voor het behalen van
het certificaat. (Alle bedragen zijn exclusief BTW)

Aantal deelnemers

Gezien het intensieve karakter van deze training is
het aantal deelnemers beperkt (minimaal 6,
maximaal 12).

Permanente Educatie

De training geeft recht op 12 PE punten.

Tijdens de toets, waarmee we op vrijdagmiddag
afronden, dient u 25 meerkeuzevragen in twee uur
te beantwoorden.

Vooropleiding

U heeft geen specifieke vooropleiding nodig om
met succes deel te nemen aan deze cursus en om te
slagen voor de toets. Wel verwachten we van u een
gezonde basiskennis voor wat betreft de uitvoering
van pensioenregelingen en het bedrijf van een
pensioenfonds.
Het trainingsmateriaal is geheel in het Nederlands.

DATA: 16 EN 17 MEI 2019
20 EN 21 JUNI 2019
TIJD: 09.00 - 17.00 UUR
LOCATIE: AMSTERDAM
KOSTEN: € 1.250,- PER PERSOON
PE PUNTEN: 12

Aanmelden?
Bent u er ook bij? Waag de sprong en meld u vóór
1 mei 2019 aan via www.inaudit.nl/trainingen

Over Protiviti en InAudit

Protiviti en InAudit en InRisk zijn dienstverleners op
het gebied van audit, risk en compliance. Het delen
van kennis staat voor de organisaties centraal binnen
hun visie. De professionals binnen Protiviti en InAudit
dragen hun vak, zowel in de praktijk als in trainingen,
vol passie uit op een wijze die het best bij u past !
Voor het overige aanbod aan trainingen kunt u een
kijkje nemen op de website: www.inaudit.nl/
trainingen

InAudit — Wij staan voor u klaar!
Spankerenseweg 16
6974 BC Leuvenheim
Tel: 055 - 578 29 21
www.inaudit.nl

Voor deelname aan deze cursus
ontvangt u 12 PE uren

