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Internal auditors starten 'Auditors for Charity'
Het Instituut voor Internal Auditors (IIA) gaat zich inzetten voor goededoelenorganisaties in Nederland
en biedt kosteloos internal audit-begeleiding aan.
Waar bij grote (beursgenoteerde) ondernemingen de internal audit functie (IAF) gemeengoed is, beschikken goede
doelen hier zelden over. "Vaak is het niet haalbaar vanwege de kosten. De beroepsvereniging voor Internal Auditors
(IIA) wil ook maatschappelijk haar bijdrage leveren en biedt kosteloos Auditors for Charity voor
goededoelenorganisaties (GDO) in Nederland aan", aldus het IIA.
Het doel van het initiatief is volgens IIA het helpen van goede doelen met het verbeteren van de kwaliteit van de
bedrijfsvoering en processen, zodat zij zich vooral bezig kunnen blijven houden met de goede doelen van de
organisatie. Daarnaast ziet het IIA het leveren van een maatschappelijke bijdrage als een mooie leerervaring voor
auditors.
"Auditors for Charity is interessant voor kleine en grotere GDO’s die bijvoorbeeld nog niet CBF-erkend zijn en dat wel
willen. Of voor GDO’s die van CBF-categorie C naar D willen. Auditors for Charity biedt begeleiding op weg naar de
CBF-erkenning en doet meer speci eke onderzoeken op het gebied van risicomanagement, integriteit, governance en
interne toezicht en informatie over doelrealisatie en impact. Op deze manier kunnen goede doelen zich bezig blijven
houden met hun kerntaken", zo stelt het IIA.
Geïnteresseerde GDO’s kunnen zich melden op de website van het IIA.
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Koningin bezoekt KPMG voor jubileum Stichting Petje
af
Koningin Māxima bezoekt op 9 juni het hoofdkantoor van KPMG in
Amstelveen, ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van Stichting Petje
af. KPMG is donateur... 
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14 juli 2021

IIA-rapport over rol internal audit bij
klimaatverandering en milieurisico's
Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) heeft het
onderzoeksrapport 'Climate change and environmental risk - uitdagingen en
handvatten voor internal... 

IIA-WEBINAR

15 januari 2021

Internal audit bij pensioenfondsen: zoektocht naar
goede invulling
Waar bij nanciële instellingen de internal auditafdeling traditioneel vaak een
inke omvang heeft, is dit bij pensioenfondsen nog een betrekkelijk nieuw
fenomeen. 
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18 december 2020

Landelijk platform voor nalaten aan cultuur
Negen culturele instellingen slaan de handen ineen, om samen de aandacht
voor nalaten aan een cultureel goed doel te vergroten. 
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13 november 2020

Rotterdam wint Protiviti Internal Audit Innovation
Award 2020
De gemeente Rotterdam is winnaar van de zesde editie van de Protiviti
Internal Audit Innovation Award. Vijf internal audit teams presenteerden
daarvoor online hun... 

