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Doeltreffend en doelmatig uitvoeren van 

professioneel IT-onderzoek in het kader van 

de interim en/of jaarrekeningcontrole. 

 

Dit is de belangrijkste uitdaging bij de 

toenemende noodzaak voor de inzet van IT-

audit in uw aanpak van de controle. 

 

Niet alleen nemen wet- en regelgeving toe,  

ook wordt de ruimte om nog om systemen 

heen te controleren snel kleiner. Een recent 

voorbeeld is het vervallen van de eisen aan 

elektronische facturen. Een ondernemer mag  

nu factureren in het pdf-format. Wat is de 

invloed hiervan op uw controle? 

 

Integrated Audit  

Bij onze aanpak voor integratie van IT-audit 

in de controlepraktijk staan de eindresultaten 

voor uw controle centraal. 

De IT-auditor is niet de specialist die op 

afroep ‘even’ naar een (deel van een) 

systeem kijkt. Het is een specialist die als lid 

van het controleteam kennis en expertise 

inbrengt om samen met het controleteam de 

meest doelmatige en doeltreffende aanpak 

voor de controle neer te zetten.  

 

 

Aanpak 

Om een goed beeld te krijgen bij welke 

cliënten IT-audit inzet nodig is wordt een 

analyse uitgevoerd. 

Op basis van  vastgestelde criteria wordt 

hierbij beoordeeld bij welke cliënten IT-audit 

noodzakelijk dan wel gewenst is, 

bijvoorbeeld vanwege efficiency van de 

controle. 

 

Hierdoor staat direct bij aanvang 

duidelijkheid over de inzet en kan een 

bewuste keuze worden gemaakt over de 

scope, reikwijdte en diepgang.  

 

Waar nuttig kunnen direct specifieke 

instrumenten worden ingezet. Bijvoorbeeld:  

- Webbased assessments voor General 

IT en AOIB.  

- Account Insight™ voor een snelle 

analyse van relevante data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alle gevallen ontstaat een gestructureerde 

en gefundeerde vastlegging ten behoeve van 

het controledossier, OKB-toetsing en toetsing 

door de AFM. 

 

Uw voordelen 

IT Risk Control BV biedt onafhankelijke en 

professionele IT-auditdiensten. Onze aanpak 

is doeltreffend en doelmatig en zorgt voor 

een gestructureerde inbedding van 

specialistische kennis in uw controlepraktijk 

en werkwijze.  

 

U geeft hiermee niet alleen invulling aan de 

toenemende noodzaak van inzet van IT-audit 

(het moeten) maar zult ook aangenaam 

verast zijn door het vergroten van de 

efficiency en kwaliteit van uw controle (het 

willen). 

 

Code of Ethics 

Op onze auditdiensten is de 'Code of Ethics 

voor IT-auditors' (NOREA) van toepassing. 

De Code garandeert dat auditdiensten 

worden uitgevoerd met inachtneming van de 

volgende fundamentele beginselen: 

• Integriteit; 

• Objectiviteit; 

• Deskundigheid en zorgvuldigheid; 

• Geheimhouding; 

• Professioneel gedrag. 

  

 

Meer informatie 

Onderkent u ook de noodzaak en 

mogelijkheden van een  integrale aanpak? 

Aarzel dan niet en neem contact op voor een 

vrijblijvend gesprek. 

 

IT Risk Control b.v. 

Postbus 715 

7550 AS Hengelo 
 
Telefoon:     + 31 (0)53 - 4786143 

Of mail naar info@itriskcontrol.nl 
 

 

Integrated Audit, moeten en vooral willen! 
 


