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STUDENT INTERNAL AUDIT
Word gratis lid van IIA Nederland, de grootste beroepsvereniging van Nederland! 

Als internal auditor draag je met jouw adviezen in belangrijke mate bij aan het 
succes van een organisatie. Gelukkig sta je daar niet alleen voor. Beroepsvereniging 
Instituut voor Internal Auditors, kortweg IIA Nederland, ondersteunt jou bij het 
succesvol invullen van je functie.

Als student internal audit is je lidmaatschap gedurende je studie gratis. 
Zo kun je laagdrempelig en voordelig ervaren wat wij en onze andere leden voor
jou kunnen betekenen. Bovendien ben je als lid van IIA Nederland automatisch 
ook lid van IIA Global, het wereldwijde netwerk van internal auditors.

WAAROM IIA NEDERLAND?
‘Progress through sharing’ is ons motto, zodat jij als internal auditor ‘up-to-date’ blijft.
         
1. Korting op workshops, trainingen & events
2. Jaarlijkse IIA Congres met 30 sprekers, 
 Commissarissen Symposium, PAS-conferentie voor 
 kleine auditdiensten, RO-Masterclass, Young Profs conferentie 
3. Groot aanbod vaktechnische publicaties
4. Lidmaatschap Audit Magazine en Internal Auditor
5. Korting op internationale certificering
6. CAE coaching voor startende hoofden internal audit
7. Diverse tools voor assessment en benchmarking 
8. Kwaliteitsborging van ons vakgebied; o.a. door het verrichten
 van kwaliteitstoetsingen.



IIA NEDERLAND
IIA Nederland is de grootste beroepsvereniging van internal 
auditors in Nederland. De vereniging telt meer dan 2.800 
leden.  IIA Global telt meer dan 200.000 leden in 190 landen. 

HET IIA, DAT BEN JIJ!
IIA Nederland is een ledenvereniging. Als lid denk en beslis je mee. Jouw stem is 
van invloed op ons beleid. 

MAAR JE KUNT MEER BETEKENEN. 
Door je in te zetten als vrijwilliger in een van onze commissies, zoals die van Young 
Professionals, Audit Magazine of voor kleine auditdiensten (PAS). Een leuke manier 
om samen te werken met collega-auditors uit andere organisaties en de gelegenheid 
om bij te dragen aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

AANMELDEN VOOR EEN GRATIS 
STUDENTENLIDMAATSCHAP
• ga naar www.iia.nl
• kies via ledenservice voor nieuw lidmaatschap
• vul je gegevens in
• kies bij functiecode voor student

Burgemeester Stramanweg 102 A
1101 AA AmsterdamNederland


