
17.300 UNIEKE 
WEBPAGE VIEWS/PER MAAND 

150 NIEUWS-
BERICHTEN PER JAAR 

38 NIEUWSBRIEVEN
PER JAAR, NAAR 3.500 ABONNEES 

> 2.000 VOLGERS
OP LINKEDIN 

IIA NEDERLAND 

±3.000 LEDEN
86 VRIJWILLIGERS
INCLUSIEF BESTUURSLEDEN

9 PERSONEELSLEDEN
(6,4 FTE)

> 100 EVENTS
PER JAAR

WIE ZIJN WIJ?
Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA NL) is 
dé beroepsvereniging van internal auditors in Nederland 
en bestaat uit ongeveer 3.000 leden, die werkzaam zijn 
op het vakgebied internal auditing. 

IIA Nederland maakt deel uit van het wereldwijde 
IIA netwerk van 210.000 leden in 160 landen.

IIA is tevens aangesloten bij ECIIA, 
de Europese Confede ratie van 
Instituten voor Interne Audit, 
een Europees netwerk van 
52.000 leden.

WAT DOEN WIJ?
Vanuit de missie dat internal audit wordt gezien als on
misbare schakel in een goede governance, bevordert en 
bewaakt het IIA de kwaliteit van de beroepsuitoefening 
van internal auditors in Nederland. Dat doen we samen 
met onze leden, vrijwilligers en partners.

Wij helpen internal auditors en stakeholders met praktische
informatie, beroepsnormen en trainingen om het vak van 
internal auditor te promoten en goed uit te voeren. Ook 
ondersteunen we wetgevers en toezichthouders bij de 
vormgeving van de eisen aan goed bestuur en governance en 
de rol die de internal auditfunctie (IAF) daarbij kan spelen.

Zeker in de dynamiek van vandaag en de vele risico’s 
waarmee organisaties worden geconfronteerd, is het 
vak internal auditing sterk in ontwikkeling. Door het zijn 
van kenniscentrum en het organiseren van netwerk 
bijeen komsten, houdt het IIA, samen met haar partners, 
de internal auditor op de hoogte van de nieuwste ont
wikkelingen binnen het vakgebied. Die kan zo blijvend 
van toegevoegde waarde voor haar organisatie te zijn.

IIA NEDERLAND – PARTNERSHIP 
MOGELIJKHEDEN 2023
CREËER EN VERSTERK UW BANDEN MET ONZE LEDEN EN ONZE PROFESSIE



HET PARTNERSHIP

Partners onderschrijven het belang van de internal audit 
professie en de rol van het IIA en willen daaraan bijdragen. 
Met de partners werkt het IIA samen om het vak gebied 
verder te ontwikkelen en meerwaarde te creëren voor de 
internal auditors en haar stakeholders. Versterking van 
de positie en rol van IAF door de activiteiten van het IIA, 
biedt de partners op hun beurt ook weer meer naams
bekendheid en commerciële mogelijkheden. 

Partners dragen bij aan de doelstellingen van het IIA, door:
• Delen van inzichten, kennis en capaciteit
• Promotie van het vakgebied
• Een financiële bijdrage.

2023 IS EEN BIJZONDER JAAR

IIA Nederland is trots om in 2023 wederom,  
na 2007, samen met IIA Global, de International  
Conference (IC 2023) te mogen organiseren  
in Amsterdam. Wij verwachten meer dan  
2.000 deelnemers uit de gehele wereld. 

Het jaarlijkse IIA Nederland Congres zal in 2023  
niet plaatsvinden. In plaats hiervan zijn er nieuwe  
vormen van exposure in 2023, met meer inhoudelijke  
samenwerking. Ook zijn we verheugd onze partners  
één (of meer) ticket(s) voor de IC2023 aan te bieden.

Een partnership met IIA Nederland leidt tot:
• Versterking van uw imago
•  Versterking van uw naamsbekendheid en  

zichtbaarheid bij een gerichte, interessante doelgroep
•  Samenwerking in innovatie, met leden en  

andere experts.

Partnerships worden onderscheiden op vier niveaus:  
Brons, Zilver, Goud, Platinum met een bijpassende  
partnershipbijdrage én exposure. Op de volgende  
pagina’s vindt u de concrete invulling.



BRONS partner

VASTE ELEMENTEN - ADVERTENTIES & WEBSITE 
CASH BIJDRAGE VAN € 7.500
•  Erkenning (met logo) als Brons partner op  

de IIA-site en banner op diverse IIA-events 
• URLlink naar partner pagina op de IIA site
•  Advertentie in eenmalige hardcopy Audit Magazine  

(¼ pagina) en online gedurende het jaar  
(300px breed/600 hoog) 

• 1 vlog/blog in de IIA nieuwsbrief, om u te presenteren
•  Mogelijkheid tot inhoudgedreven exposure  

op het IIA Innovatieplatform 
•  Mogelijkheid om op te treden als blogger  

op onze platforms
•  1 inhoudelijk publicatie (interview, korte bijdrage)  

over uw zienswijze, door IIA
•  2 berichten over uw rapporten en events,  

op de IIA-site en in de nieuwsbrief
• 1 vrijkaart IC2023 (excl. hotel)

KEUZE ELEMENTEN T.W.V. € 5.000
Te selecteren uit de partner opties,  
te betalen in cash of natura

GOUD partner
VASTE ELEMENTEN - ADVERTENTIES & WEBSITE 
CASH BIJDRAGE VAN € 12.500
•  Erkenning (met logo) als Goud partner  

op de IIA-site en banner op diverse IIA-events 
• URLlink naar partner pagina op de IIA site
•  Advertentie in eenmalige hardcopy Audit Magazine  

(1 pagina) en online gedurende het jaar  
(300px breed/900 hoog) 

• 2 vlog/blog in de IIA nieuwsbrief, om u te presenteren
• Mogelijkheid tot spreken op IIA-event
•  Mogelijkheid tot inhoudgedreven exposure  

op het IIA Innovatieplatform 
•  Mogelijkheid om op te treden als blogger  

op onze platforms
•  3 inhoudelijk publicaties (interview, korte bijdrage)  

over uw zienswijze, door IIA
•  4 berichten over uw rapporten en events,  

op de IIA-site en in de nieuwsbrief
• 3 vrijkaarten IC2023 (excl. hotel)

KEUZE ELEMENTEN T.W.V. € 10.000
Te selecteren uit de partner opties,  
te betalen in cash of natura

ZILVER partner

VASTE ELEMENTEN - ADVERTENTIES & WEBSITE 
CASH BIJDRAGE VAN € 10.000
•  Erkenning (met logo) als Zilver partner  

op de IIA-site en banner op diverse IIA-events 
• URLlink naar partner pagina op de IIA site
•  Advertentie in eenmalige hardcopy Audit Magazine  

(½ pagina) en online gedurende het jaar  
(300px breed/600 hoog) 

• 1 vlog/blog in de IIA nieuwsbrief, om u te presenteren
•  Mogelijkheid tot inhoudgedreven exposure  

op het IIA Innovatieplatform 
•  Mogelijkheid om op te treden als blogger  

op onze platforms
•  2 inhoudelijk publicaties (interview, korte bijdrage)  

over uw zienswijze, door IIA
•  4  berichten over uw rapporten en events,  

op de IIA-site en in de nieuwsbrief
• 2 vrijkaarten IC2023 (excl. hotel)

KEUZE ELEMENTEN T.W.V. € 7.500
Te selecteren uit de partner opties,  
te betalen in cash of natura

PLATINUM partner
VASTE ELEMENTEN - ADVERTENTIES & WEBSITE 
CASH BIJDRAGE VAN € 15.000   
•  Erkenning (met logo) als Platinum partner  

op de IIA-site en banner op diverse IIA-events 
• URLlink naar partner pagina op de IIA site
•  Advertentie in eenmalige hardcopy Audit Magazine  

(1 pagina) en online gedurende het jaar  
(300px breed/900 hoog) 

• 2 vlog/blog in de IIA nieuwsbrief, om u te presenteren
• Mogelijkheid tot spreken op IIA-event
•  Mogelijkheid tot inhoudgedreven exposure  

op het IIA Innovatieplatform 
•  Mogelijkheid om op te treden als blogger  

op onze platforms
•  4 inhoudelijk publicaties (interview, korte bijdrage)  

over uw zienswijze, door IIA
•  6 berichten over uw rapporten en events,  

op de IIA-site en in de nieuwsbrief
• 4 vrijkaarten IC2023 (excl. hotel)

KEUZE ELEMENTEN T.W.V. € 12.500
Te selecteren uit de partner opties,  
te betalen in cash of natura

cursieve tekst = nieuw t.o.v. voorgaande jaren; bold tekst = verschil met voorgaande niveau partnership

DE PARTNERSHIP VORMEN

€ 12.500

€ 22.500

€ 17.500

€ 27.500



DE KEUZE ELEMENTEN

De mogelijkheden zijn groot. Hieronder zijn de meest gehanteerde vormen weergegeven. 
Andere, op uw behoeften toegespitste bijdragen, behoren echter ook tot de mogelijkheden. 

ADVERTENTIES (BIJDRAGE IN CASH)
• AuditMagazine online per maand  groot resp. klein  € 160  resp. € 105
• AuditMagazine online  per kwartaal groot resp. klein  €  450 resp. € 300
• AuditMagazine online  per jaar groot resp. klein  €  1.750  resp.  €  1.150
• AuditMagazine hardcopy  eenmalig:  1 pag./½ pag./¼ pag. €  1.750 resp. €  1.250 resp. € 775
• Nieuwsbrief  per keer  €  475
• Nieuwsbrief  per maand  €  650
• Nieuwsbrief  per jaar  €  7.500
• Vacature op website en nieuwsbrief  €  650

VAKTECHNISCH ONDERZOEK (BIJDRAGE IN NATURA)
•  Ondersteuning IIAonderzoek/publicatie met inzet  

capaciteit (40 uur) (waarbij logo op voor en achterkant)  €  5.000

EVENTS (BIJDRAGE IN CASH OF IN NATURA)
• President’s diner    €  12.500
• Commissarissen Symposium   €  10.000
• IIA Preconference CAE’s    €  7.500
• RO Masterclass (incl. 2 tickets)   €  7.500
• Dag van de Internal Auditor (nieuw)  €  7.500
• PAS Conferentie (+/ 100p)    €  7.500
• Young Professional Conferentie (+/ 50p)   €  5.000
• IA Innovation Award    €  2.500
• CAE’s event incl. diner     €  5.000
• CAE’s Round Table (max 20p)    €  3.000
• Round table (max. 20p)    €  2.500
• Webinar (online) 1 uur    €  2.500
• Webinar (online) 2 uur     €  3.000

Voorwaarden:
•  Met uitzondering van de RO Masterclass en het Commissarissen Symposium,  

kan de naam van de partner worden verbonden aan het event, waarbij de naam  
van IIA voorop staat; het is een IIA event in samenwerking met de partner.

• Inschrijving gaat via de reguliere weg van de IIA Academy.
•  Deelnemer-gegevens kunnen worden verstrekt mits de deelnemer  

hiermee vooraf heeft ingestemd.

BENT U GEÏNTERESSEERD OF HEEFT U NOG VRAGEN? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Tol,  
Eventmanager IIA Nederland: Jeroen.vanTol@iia.nl of 0880037100.
Hij helpt u graag verder.


