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Programma

Tijd Onderwerp Spreker/werkvorm

14:00 - 14:05 Inleiding John Donners

14:05 - 14:20 Data-analyse in de audit. Een conceptuele benadering Jörgen Raven

14:20 - 14:50 Process mining: effectiviteit en efficiency van interne beheersing Jaap van Bruchem

14:50 - 15:10 Data-analyse en volledigheid Patrick Frijns

15:10 - 15:30 Koffiepauze

15:30 - 15:50 Data-analyse en juistheid: Mogelijkheden en onmogelijkheden Jörgen Raven

15:50 - 17:00 Workhop aan de hand van opdrachten Workshop



Waarom deze bijeenkomst



Presentaties

• Jörgen Raven

• Jaap van Bruchem

• Patrick Frijns



Workshop

• Opdracht: ervaringen delen en uitwerken aan 

hand van gerichte vragen

• Indeling in tafels

• Opdracht per tafel uitwerken

• Een voorzitter

• Een rapporteur

• Uitkomst ‘pitchen’ in xx minuten



Opdracht 1 – Workshop Data-analyse 

Je hebt drie presentaties gezien waarin uiteen is gezet hoe data-analyse 

gebruikt kan worden bij het beoordelen van de administratie organisatie, de 

controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording en de controle op 

de juistheid van de kosten.

Ga in je werkgroep na wie ervaring heeft op het gebied van data-analyse. 

Probeer voor een van de hier boven genoemde onderdelen een ervaring, cq

voorbeeld te evalueren.



Beantwoord daarbij de volgende vragen:

• Wat was het object van onderzoek?

• Wat was de controlerichting?

• Welke gegevens waren nodig om de controlevraag te beantwoorden?

• Welke systemen werden daarmee geraakt?

• Hoe heeft de data-extractie plaatsgevonden?

• Hoe is de integriteit van de data-set beoordeeld?

• Welke instrumenten cq tools zijn gebruikt?

• Hoe is integriteit van de data bewaakt tijdens en na de bewerkingen?

• Is op basis van data-analyse een antwoord gevonden op de controlevraag?

• Welke mate van zekerheid kon worden ontleend aan de uitkomst?

• Welke knelpunten zijn ervaren?

• Welke deskundigheid is ingeschakeld?

• Welke aanbevelingen zou u meegeven aan u collega’s?




