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Lancering uniek audit-initiatief AuditAssociates
Noordelijke organisaties tonen interesse
‘Het uitvoeren van onderzoek en controle door auditors van collega-organisaties kent een groot
aantal voordelen, zowel voor organisaties als voor de betrokken auditors.’ Vanuit deze gedachte
lanceert AuditAssociates dit najaar een uniek initiatief in de audit-markt. Een initiatief waarbij profit én
non-profit organisaties op ieder gewenst moment specifieke audit-kennis van elkaar kunnen inlenen,
zonder wederzijdse afname- en leveringsverplichting. Tijdens een informatiebijeenkomst eerder deze
week bleek een groot aantal organisaties interesse te hebben in deelname aan het initiatief.
Begin 2010 hebben twee noordelijke organisaties de meerwaarde ervaren van het onderling uitwisselen,
en daarmee tevens flexibel inzetten, van auditors. De betrokken opdrachtgevers én de auditors waren zo
enthousiast, dat het idee is geboren om het initiatief structureel beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde
organisaties.

Voordelen uitwisselingsinitiatief
Door als organisatie deel te nemen aan het initiatief komt men in een speciaal audit-netwerk terecht en
heeft men de mogelijkheid om, tegen aantrekkelijke tarieven en gesloten beurzen, snel over geschikte
auditors te beschikken. Ook voor organisaties die niet beschikken over eigen auditors, maar wel van tijd
tot tijd onderzoek en controle moeten uitvoeren, biedt het initiatief uitkomst. Om welke invulling het ook
gaat; de inzet van auditors van collega-organisaties waarborgt de uitvoering van objectief en onafhankelijk
onderzoek. Het ontbreken van zogeheten ‘lidmaatschapskosten’ maakt deelname aan het netwerk voor
organisaties financieel extra interessant.
Naast de vele voordelen voor organisaties, stelt het uitwisselingsinitiatief auditors in staat om extra
aandacht te geven aan het aspect ‘persoonlijke ontwikkeling’. Door gedurende een bepaalde periode
onderzoek en controle uit te voeren in een andere organisatie, maakt men kennis met eventueel andere
werkwijzen en heeft men de mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen met vakgenoten.
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