
WIJ ZORGEN DAT UW  

ORGANISATIE ZICH BETER  

KAN RICHTEN OP HET  

REALISEREN VAN DE  

EIGEN (GOEDE) DOELEN.

AU D I TO R S  
 FO R  C H A R I T Y

De beroepsvereniging voor Internal Auditors (IIA) biedt 
Auditors for Charity voor goede doelen in Nederland 
aan. Hiermee willen wij u als goed doel verder helpen  
de kwaliteit van de bedrijfsvoering en processen te 
verbeteren. Denk hierbij aan onderzoeken op het gebied 
van risicomanagement, integriteit, governance en  
interne toezicht en informatie over doelrealisatie en  
impact. Zo kunt u zich bezig blijven houden met de  
goede doelen van úw organisatie.

Wat zijn de  
belangrijkste risico’s binnen 
uw organisatie? Wordt daar 

voldoende rekening mee  
gehouden?

Wordt de  
integriteit van  

handelen voldoende 
geborgd?

Zijn besturing  
en toezicht effectief  

en goed op elkaar  
afgestemd?

Heeft u  
goed zicht op  

uw doelrealisatie  
en impact?

WAARMEE  
WIJ  U  

HELPEN

Voldoet u  
zo efficiënt mogelijk 

aan de wettelijke  
verplichtingen? 

Kunt u een steuntje in 
de rug op weg naar de 

CBF-erkenning gebruiken?



OVER HET IIA 
Het IIA is de grootste beroepsvereniging van  
internal auditors in Nederland en telt ruim  
2.800 leden. Het IIA is gelieerd aan het wereld-
wijde The Institute of Internal Auditors Inc.  
(IIA Inc.) dat meer dan 200.000 leden telt in  
190 landen. Het IIA ondersteunt, ontwikkelt en 
promoot het beroep en vak ‘internal audit’ (IA).  
IA helpt de organisatie haar doelen te bereiken  
en waarde te beschermen, door onderzoeken 
naar de inrichting en beheersing. Dat helpt alle 
belanghebbenden bij de organisatie.

HOE WERKT AUDITORS FOR CHARITY?
We creëren een team van internal auditors  
‘met hart voor de zaak’, dat goede doelen met  
kosteloze onderzoeken verder wil brengen. 
We bespreken met de goede doelen de meest 
zinvolle invulling van het onderzoek. 

Het normenkader van het CBF is ons uitgangs-
punt. Wij combineren tijdens het onderzoek  
de kennis en vaardigheden van onze leden en  
partners waarbij het IIA zorgdraagt voor de 
kwaliteits borging van het onderzoek. 

SELECTIE
Auditors for Charitiy is interessant voor goede 
doelen die bijvoorbeeld nog niet CBF-erkend zijn, 

maar dat wel willen. Of voor organisaties die van 
CBF-categorie-C naar D willen. Het IIA brengt 
vraag en aanbod bij elkaar en kijkt naar waar een 
onderzoek de meeste toegevoegde waarde heeft.

PLANNING
De start is een overleg tussen het IIA en het goe-
de doel. In het overleg tussen het IIA en het goede 
doel kijken we op welk gebied het team van inter-
nal auditors de meeste toegevoegde waarde kan 
bieden. We maken direct afspraken over aanpak, 
logistiek en planning.

TEAM
Na het vaststellen van behoeftes en planning 
stelt het IIA een toegewijd team van Internal Audit 
Professionals op.

ONDERZOEK
Om snel en efficiënt te werken, verzamelt het goe-
de doel de informatie waar het team om heeft ver-
zocht. Het internal audit team voert de werkzaam-
heden deels op locatie en deels op afstand uit.

RAPPORTAGE
Aan het einde van het onderzoek presenteert  
het team de resultaten in een heldere rapportage. 
De focus ligt daarbij op de verbeterbehoefte van 
de organisatie.

WIN, WIN, WIN.

GOEDE DOEL 

Kosteloze hulp bij het  
verbeteren van de bedrijfs - 

voering en processen

INTERNAL AUDITOR

Betekenis geven aan  
internal audit op  

maatschappelijk vlak.

HET IIA

De internal audit  
gemeenschap verbinden.  

INFORMATIE EN AANMELDEN
charity@iia.nl
www.iia.nl/auditors-for-charity
+31 (0) 880 037 100


