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En wat brengt de toekomst?

Jo De Loor: “Weldra maak ik niet langer alleen 

de dienst uit binnen de interne audit. Een tweede 

interne auditor vervoegt ons in januari 2014. Dat 

moet het mogelijk maken het aantal uitgevoerde 

auditopdrachten op te drijven. De uitwerking van de 

interne kwaliteitsbewaking binnen de interne audit 

zelf staat met stip genoteerd in mijn agenda. Samen 

zullen we wellicht het kleinste team vormen binnen 

de centrale administratie van de UGent, maar ik ben 

er zeker van dat 1 + 1 meer zal zijn dan 2.”

Wat bedoel je met interne kwaliteitsbewaking 

binnen de interne audit?

Jo De Loor: “Wij onderzoeken niet alleen het ver-

loop, de efficiëntie en effectiviteit van processen 

elders, maar houden ook onszelf een spiegel voor. 

De performantie van de interne audit moet ook 

intern worden bewaakt. In die zin ontwikkelde ik in 

het voorbije jaar een balanced scorecard. Die nog 

verder concretiseren in meetinstrumenten is een 

belangrijke opdracht voor 2014.” 

Meer inf0? Surf naar www.UGent.be/intranet/nl/ 

op-het-werk/interne-audit

ernstig. Ik geef u een voorbeeld  

van een opgevolgde aanbeveling. 

De directie Bestuurszaken heeft 

een ontwerp van een gedragscode 

opgesteld om belangenconflicten 

bij het personeel te voorkomen.  

De raad van bestuur heeft dat  

principieel goedgekeurd en nu 

maakt het voorwerp uit van be-

spreking in het POC (personeels-

onderhandelingscomité, nvdr).”  

Komen jullie niet terecht  

in het vaarwater van  

de controleorganen van  

de universiteit?

Jo De Loor: “Helemaal niet. De 

bevoegdheden van de controle-

organen zijn wettelijk vastgelegd. 

Bovendien onderschrijven zowel 

de controleorganen als de interne 

audit het concept van single audit. 

Dat houdt in dat wij regelmatig 

overleggen over elkaars werkpro-

gramma om overlapping en een te 

grote bevraging van het personeel 

te vermijden. Maar ook hier geldt: 

goede afspraken maken goede 

vrienden. In de loop van 2013 

werd dan ook formeel een afspra-

kennota opgesteld tussen beide 

partijen.” 

Wat is er zoal gebeurd in de 

twee jaar dat de interne audit 

bestaat?

Jo De Loor: “In 2012 werd de uni-

versiteitsbrede risicoanalyse afge-

werkt en werden plannen gesmeed 

voor de toekomst. Intussen zijn er 

vier auditopdrachten afgewerkt en 

is een vijfde lopende. Het auditco-

mité gaf al verschillende adviezen, 

bijvoorbeeld over de aanstelling van 

een bedrijfsrevisor. Tot nu vonden 

zeventien vergaderingen plaats en 

momenteel werk ik aan het derde 

jaarverslag van de interne audit. 

Alle adviezen, verslagen en rap-

porten werden geagendeerd op de 

raad van bestuur en op de portaal-

site van de UGent kreeg de dienst 

een afzonderlijke pagina.” 

Wellicht hebben de 

auditopdrachten al geleid tot 

concrete resultaten op  

het terrein?

Jo De Loor: “De interne audit doet 

aanbevelingen naar het universi-

teitsbestuur en deze beslist hoe ze 

die opvolgen. Maar op dat vlak heb-

ben we alleen maar positieve erva-

ringen. Het universiteitsbestuur én 

het management nemen ons echt 

Soms is 1 + 1 meer dan 2

Precies twee jaar geleden werd aan de UGent de 

dienst Interne Audit opgestart. Sindsdien is er heel  

wat gebeurd. Een gesprek met Jo De Loor, nu nog  

de enige interne auditor, vanaf januari 2014 de helft 

van een duo. Maar samen wellicht nog steeds het  

kleinste team aan de UGent.
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