Het Instituut van Internal Auditors (IIA) is de beroepsorganisatie
voor internal auditors. IIA Nederland heeft ruim 2.800 leden en
is onderdeel van de internationale IIA organisatie met meer dan
180.000 leden in bijna 190 landen.

10 Voordelen van het IIA Lidmaatschap
Internationale banden
5 Als lid van IIA Nederland bent u automatisch
lid van IIA Global, waardoor u van nog veel
meer voordelen kunt profiteren, zoals korting
in de IIA Bookstore en internationale
trainingen en congressen

Financieel voordeel
6 Als lid van IIA Nederland kunt u regelmatig
gratis of tegen een gereduceerde tarief
deelnemen aan een gevarieerd aanbod van
rondetafels, trainingen, seminars en
(internationale) congressen. Dit voordeel is
meestal €100,- maar kan oplopen tot € 200,per activiteit.
7 Als lid van IIA Nederland krijgt u korting
($100,- per examen) op het behalen van de
certificeringen van IIA Global. Voor de CIAcertificering betekent dit een voordeel van $400,-.
8 Als lid van IIA Nederland hoeft u niet te betalen
voor de jaarlijkse CPE-registratie van IIA Global.
Dit levert u een voordeel op van $100,- per jaar.

Kennisdeling en persoonlijke
ontwikkeling
1 Als lid van het IIA kunt u gebruikmaken
van de self-assessment tool Internal Audit
Ambition Model om inzicht te krijgen in hoe u
uw IAF verder kunt ontwikkelen.
2 U kunt als vrijwilliger voor IIA Nederland uw
professionele ervaring en kennis verruimen.
3 Als lid van IIA Nederland ontvangt u een gratis
abonnement op Audit Magazine en kunt u
gratis de online versie van het magazine Internal
Auditor lezen dat zes keer per jaar uitkomt.

Netwerk van vakgenoten

De missie van het IIA is om internal audit
in Nederland verder te ontwikkelen en te
promoten en daarvoor internal auditors,
bestuurders en andere belanghebbenden
te ondersteunen bij een succesvolle invulling
van de Internal Audit Functie (IAF).

Kwaliteitsbewaking
IIA Nederland houdt het vertrouwen in de beroepsgroep hoog door
het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen
naar het aanwezige stelsel van
kwaliteitsbeheersing binnen
individuele internal auditafdelingen
(eens per vijf jaar).

9 IIA Nederland heeft voor hoofden internal
audit de CAE Services gelanceerd om u zoveel
mogelijk te ondersteunen bij het uitvoeren
van uw werkzaamheden en (nieuwe) internal
auditfuncties zo snel mogelijk ‘up to standard’
te helpen (oa de Starterskit en CAE Mentoring).
10 Als hoofd internal audit lid kunt u - op
uitnodiging - deelnemen aan het CAE forum.

Lidmaatschap

4 Als lid van IIA Nederland leert u nieuwe mensen
kennen en kunt u netwerken met vakgenoten op
uiteenlopende (educatieve) bijeenkomsten, onder
andere georganiseerd door actieve ledengroepen
(zoals eenpitters, kleine auditdiensten en young
professionals).

Wat doet
IIA Nederland?

CAE Services

Het lidmaatschap voor IIA Nederland kost €295,- per 		
jaar. Voor de inschrijving in het RO-register betaalt u
€ 50,- extra per jaar. Studenten van ESAA en ABS
betalen € 100,- voor het lidmaatschap. Groepen
vanaf tien personen krijgen een staffelkorting. Voor 		
CAE Services geldt een aanvullend lidmaatschap.

Profilering van het vak
Het IIA voert een continue dialoog
met de belangrijkste stakeholders,
zoals toezichthouders, corporate
governance commissies, beroepsorganisaties en belangenbehartigers,
over de relevantie van internal audit
als onmisbare schakel binnen
corporate governance.

Belangenbehartiging
Het IIA denkt actief mee over (voorgenomen) wijzigingen van regels en
richtlijnen van diverse stakeholders
die van invloed (kunnen) zijn op
internal auditing.

Certificering

Vaktechnische ondersteuning

IIA Nederland ondersteunt en
accrediteert de postdoctorale
opleidingen internal audit
aan de Nederlandse
universiteiten en de
daaruit volgende
certificering van het
Register van Operational
Auditors (RO).

IIA Global publiceert de Internal Audit Standaarden en
aanvullende guidance. IIA Nederland publiceert daarnaast diverse position papers, discussion papers, het
Audit Magazine en andere nadere uitwerkingen van
relevante thema’s ter verduidelijking en verrijking
van kennis en vaardigheden in de Nederlandse context.

Het IIA controleert ook
de jaarlijkse verplichte
permanente educatie van
IIA-leden met de RO-titel.

IIA Nederland biedt een totaaloverzicht van alle relevante
trainingen op het gebied van auditing via de
IIA Academy. Daarnaast organiseert het IIA op maat
gemaakte, inhouse trainingen voor internal
auditfuncties die hier behoefte aan hebben.
De Stichting Vaktechnisch Onderzoek (SVO) van IIA
Nederland financiert vaktechnisch en wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van internal auditing.
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