
INSTITUTE OF INTERNAL AUDIT 

STRATEGIE EN SPEERPUNTEN 2023 IIA Young Professionals 



Onze missie: 

Het ontwikkelen en promoten van de internal audit functie, 
waarbij een toegevoegde waarde wordt geboden aan alle 
belanghebbenden.  

Onze visie:

Internal auditors zijn wereldwijd erkend als een essentiële 
schakel voor effectieve governance, risk management & 
control. IIA is het primaire aanspreekpunt voor de internal 
audit beroepsgroep.

1. Innovatie van de 
IIA organisatie

2. Promoten van 
kwaliteit & 

competenties 

3. Verdere groei in 
het aantal leden

4. Behartigen van de 
belangen van de leden

5. Vergroten van de 
bekendheid van de 

internal audit functie

6. Voorbereiden op 
de toekomst

Strategisch doelstellingen

IIA Strategie



IIA YPs in 2022  
2022 een jaar waarin de YP commissie veel successen heeft te vieren
• Post corona opstart 
• 5 aantal nieuwe leden in de commissie 
• Mandaat binnen IIA organisatie 
• 422 volgers op Linkedin, waarvan 192 nieuwe sinds vorig jaar 
• Meedere succesvolle events 

“Direct van toepassing op mijn werk, veel inspiratie opgedaan”

“Het was een leuk evenement om kennis te maken met andere 
auditors”



IIA YPs in 2022  
Een jaar met veel evenementen (online 
en offline) 

• LinkedIn training 
• Internationaal event met YP’s België, 

Duitsland en Luxemburg
• Mini-congres met Protiviti
• Nieuwe manieren van rapporteren 
• Werkbezoek Dienst Justitiële 

Inrichting
• Instuifdagen 



Speerpunten 2023
Leden - Het bieden van toegevoegde waarde aan de leden

o Inzicht in ons YP ledenbestand krijgen en analyseren 

o Verbinden van YP’s met elkaar en het vakgebied 

o Kennisnetwerk YP’s opbouwen 

Advocacy - Vergroten van de bekendheid van de IA functie 

onder YP’s

o Social Media impact blijvend vergroten 

o Vergroten IA bekendheid bij andere disciplines (bijv. 2e lijn zoals Risk & 
Compliance) 

o Aanwezigheid YP op carrièrebeurs 

o Toegevoegde waarde verduidelijken en promoten 

Vrijwilligers - Professionele inzet van gemotiveerde 

vrijwilligers

o Aanvullend commissielid werven 

o Zorgen dat YP commissieleden aangehaakt en gemotiveerd blijven

o Bijdrage aan werving vrijwilligers IIA congres 2023 

o Bijdrage op het congres zelf

Voorbereiden op de toekomst
o Senior professionals koppelen aan Young Professionals 

o Internationale samenwerking met YP’s vergroten 

o YP’s innovatie, vaardigheden en kennis delen 



Doelen en activiteiten 2023

Activiteiten 2023: 

1. Hoofd IAD voor een dag
2. Werkbezoeken
3. Minicongres 2.0 in samenwerking met Protiviti
4. Young Professionals ‘open mic’
5. Evenement in samenwerking met Audit Dienst Rijk 

(ADR)
6. Evenement in samenwerking met PAS-commissie 
7. Trainingen op specifieke IA-vaardigheden, zoals

gesprekstechnieken, onderhandelen. 
8. Internationaal event 
9. Instuifdagen op IIA kantoor 
10. Netwerkborrels om verbinding te versterken 
11. IIA YP Kennisbank

Doelen 2023: 

1. Vergroten naamsbekendheid YP 
Commissie 

2. Vergroten YP’s netwerk
3. Delen kennis en vaardigheden specifiek 

voor de YP 

Commissie activiteiten: 

1. Vergroten Linked-In aanwezigheid 
2. YP-gerichte communicatie 
3. Nieuwsbrief (per kwartaal)
4. Jaarkalender evenementen delen met YP’s
5. Bijdrage aan IIA Congres 2023  



Jaarplan 2023 - Gewenst budget / ondersteuning
Budget: 
€2500 budget, conform voorgaande jaren:
- Evenementen (per evenement te bepalen of budget nodig is voor: locatie, sprekers, 

attentie sprekers/deelnemers, catering)
- Werving en behoud leden (borrel, welkomstkaartje, nieuwjaarskaartje etc.)
- Jaarlijks YP commissiediner

Voorwaarden: 
• Alle benodigde declaraties in het budget worden afgestemd met linking pin Roos 
• Indien voor evenementen geld gevraagd worden, overleggen wij met linking pin Roos 

hoeveel hiervan nodig is voor het evenement en hoeveel opbrengst naar het IIA gaat.  
• Voor het organiseren van het YP mini-congres verwachten wij opnieuw samenwerking 

met Protiviti. 

Ondersteuning: 
- Inzicht in YP ledenbestand 
- Bewegingsvrijheid 
- Vanuit IIA bestuur proactieve promotie en ondersteuning van de evenementen (bijv. Op 

LinkedIn)
- Verbinding met bestuur (voor onze evenementen en activiteiten)

Soort Budget* Budget mogelijk benodigd voor

Events €1500 • Vergoeding sprekers (indien kosteloos niet mogelijk)
• Attentie sprekers 
• Eventueel externe locatie
• Catering 
• Attentie deelnemers (indien gewenst) 

Werving en 
behoud 

€700 • Welkomstkaartje nieuwe YP-leden
• Nieuwjaarskaart 
• Informele netwerkborrels 

Commissiediner €300 • Jaarlijks commissie diner 

* Dit betreft een inschatting van het benodigde budget. Wij zullen in overleg 
met  linking pin Roos besluiten waar en hoeveel budget wordt uitgegeven. 


