Uniek! Audit-initiatief...
Onderling uitwisselen van auditors

dé specialist in het tijdelijk beschikbaar stellen van auditor s!

Laat ik mijn eigen medewerkers
onderzoek verrichten óf kies ik er juist
voor om onafhankelijke externe auditors
in te schakelen?

F risse

blik op zaken,
tegen gesloten beurzen

J

an Imholz, algemeen directeur Dienst Informatie
en Administratie van de gemeente Groningen,
zal iedere organisatie aanbevelen om kennis te
maken met het audit-initiatief van AuditAssociates.

Deze vraag stelt u op het moment dat
u helder wilt krijgen of:
• bedrijfsprocessen worden beheerst;
• samenwerking en afstemming tussen
afdelingen efficiënt verlopen;
• richtlijnen en procedures worden nageleefd;
• geautomatiseerde informatiesystemen
optimaal zijn ingericht;
• financiële verslaglegging volgens wettelijke
eisen wordt uitgevoerd.

“Ook voor organisaties die niet beschikken over eigen auditors, maar wel van tijd tot tijd
onderzoek en controle moeten verrichten, biedt het initiatief uitkomst. Zo krijgen zij de
mogelijkheid om snel over geschikte auditors te beschikken tegen aantrekkelijke tarieven
en gesloten beurzen”.
Eind 2009 heeft Jan kennis mogen maken met twee auditors van de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO). “Twee DUO-auditors hebben in mijn dienst een
specifiek proces onder de loep genomen. Een proces waar, gezien ontwikkelingen uit het
verleden, écht behoefte was aan onafhankelijk onderzoek en advies,” vertelt Jan.

Waar het ook om gaat; u heeft de mogelijkheid om onderzoek en controle uit te laten voeren door uw

eigen medewerkers óf door externe deskundigen. Ook wanneer uw audit-afdeling behoefte heeft aan extra
ondersteuning, kunt u een beroep doen op de geselecteerde auditors van AuditAssociates.

Maak kennis met...
Het uitvoeren van onderzoek en controle
door externe deskundigen kent een groot
aantal voordelen.Voordelen die u nu, middels
het flexibel inzetten en onderling uitwisselen
van auditors, kunt delen met samenwerkende
organisaties. Maak kennis met dit unieke
initiatief van AuditAssociates en ervaar... net
zoals Jan Imholz, John Kamstra en Piet
Menduapessy de voordelen.
Zij vertellen u er graag meer over!

Geen afname- en leveringsverplichting

G

root voordeel van het initiatief
acht Jan het ‘niet-bestaan van
een afname- en leveringsverplichting.’
“De DUO-auditors liepen eind 2009
hier rond, waarop wij op onze beurt niet
verplicht werden om auditors naar de DUO
te sturen. Het is van groot belang, en
daarmee tevens een vereiste vind ik, dat
jouw eigen mensen het ook zien zitten
om een kijkje te nemen in een andere
organisatie.

Het uitwisselingsinitiatief verplicht je dan
ook tot niets, al ben ik een groot voorstander van het onderling uitwisselen van
auditors. Zo merkte ik dat de auditors
van de DUO toch anders tegen zaken
aankeken en dat gaf ook mij weer een
verfrissende blik,” sluit Jan enthousiast af.

Persoonlijke ontwikkeling én objectief advies
“Het uitwisselingsinitiatief van AuditAssociates stelt auditors in staat op
unieke wijze kennis en ervaring te delen met vakgenoten. Zo neem je
gedurende een bepaalde periode een kijkje in een andere ‘keuken’ en
ben je sparringpartner voor collega-auditors. Persoonlijke ontwikkeling
krijgt hierdoor een extra dimensie... het zet je weer even op scherp.”

Dé voordelen

op een rijtje…

 Objectief en onafhankelijk onderzoek
zonder meerkosten;
 Voorkomen van mogelijke
belangenverstrengeling: impuls voor

D

at zijn de woorden van John Kamstra en Piet Menduapessy,
medewerkers kwaliteit & auditing van de gemeente
Groningen, Dienst Informatie en Administratie. In het voorjaar
van 2010 verrichtten zij een onderzoek bij de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) in Groningen.

betrouwbaarheid;
 Focus op persoonlijke ontwikkeling van
auditors;

Objectief en onafhankelijk advies

 Snel beschikbaarheid over auditors met
“Daarbij snijdt het mes aan twee kanten,” vertelt John.
Hiermee doelt hij op de insteek van objectief én onafhankelijk
onderzoek. Zo komt het veelvuldig voor dat auditors een
onderzoek verrichten, een adviesrapport met verbeterpunten
opstellen en vervolgens in de uitvoering een coördinerende rol
vervullen. Een periode later wordt het desbetreffende proces vaak
door dezelfde auditor(s) opnieuw onder de loep genomen.
“Op dat moment beoordelen wij als het ware onszelf weer,” aldus John.
Het onderling uitwisselen van auditors biedt hiervoor uitkomst en
voorkomt dat auditors met twee petten op werken; de rollen van
adviseur en controleur worden nadrukkelijk van elkaar gescheiden.
“Het aspect belangenverstrengeling wordt vermeden en dit komt de
betrouwbaarheid van de organisatie ten goede.”

geschikte competenties;
 Inzet van auditors tegen aantrekkelijke
tarieven en gesloten beurzen;
 Geen afname- en leveringsverplichting.

Geïnteresseerd?
Benieuwd wat dit audit-initiatief voor u kan betekenen? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend
contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

dé specialist in het tijdelijk beschikbaar stellen van auditor s!
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