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 Meer weten? 
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 06 25 33 02 20
	 w.hanekamp@afier.com

“Vanuit onze langdurige relaties met klanten zijn we een 
vertrouwde adviseur voor ze. We zetten onze deskundigheid 
graag in om klanten te adviseren de juiste stappen te zetten 
in een gedigitaliseerde wereld vol wet- en regelgeving  
en vakjargon.”



Vraag naar gekwalificeerde IT-auditors  
neemt enorm toe
 
In deze tijd van digitalisering en datagedreven werken neemt de behoefte 
aan zekerheid en inzicht over de beheersing van risico’s met betrekking tot 
data, systemen en beveiliging enorm toe. En daarmee ook de vraag naar 
gekwalificeerde IT-auditors en -adviseurs met specifieke deskundigheid op 
IT-assurance, cybersecurity en privacy. Afier Accountants en Adviseurs in 
Tynaarlo heeft daarom sinds 2020 een eigen team ervaren en gekwalificeerde 
IT-auditors in huis.
 
Afier	 IT-auditors	 helpen	 en	 adviseren	 klanten	 om	
IT-risico’s	in	kaart	te	brengen	en	onder	controle	te	
houden.	Vanwege	de	toenemende	vraag	naar	onze	
diensten	 hebben	 we	 altijd	 ruimte	 voor	 	stagiairs,	
afstudeerders	 en	 nieuwe	 collega’s.	 Zie	 jij	 jezelf	
al	 meebouwen	 aan	 aantoonbare	 beheersing	 van	 
IT-risico’s	bij	onze	uiteenlopende	opdrachtgevers?

IT-auditing in het kort
In	onze	gedigitaliseerde	wereld	hebben	IT-auditors	
drie	belangrijke	aandachtsgebieden,	namelijk:
1.		Zorgdragen	 voor	 de	 continuïteit	 van	 ICT	 om	 
reputatieschade	en	omzetverlies	te	voorkomen;

2.		Beheersing	van	 (cyber)securityrisico’s	 voor	een	
betrouwbare	gegevensverwerking;

3.		Het	‘goud’	(de	data)	veiligstellen	en	ervoor	zorgen	
dat	deze	data	betrouwbaar	blijft.

Het	vakgebied	IT-auditing	is	daarnaast	veel		breder	
en	 kent	 diverse	 andere	 specialisaties,	 zoals	 
verschaffen	 van	 zekerheid	 over	 de	 kwaliteit	 van	 
IT	 (assurance),	 inzicht	 in	 besturing	 van	 IT	 
(IT-governance)	en	beheersing	van	risico’s	rondom	
privacy	vraagstukken	(IT-compliance).

Afier IT-auditors
Onze	 IT-auditors	 en	 -adviseurs	 zijn	 actief	 op	 het	 
gebied	 van	 informatiebeveiliging,	 beheersing	
van	 IT-processen	en	 -projecten	en	het	geven	van	
	zekerheid	 over	 deze	 beheersing.	 Met	 ons	 team	
van	Register	 IT-auditors	(RE),	 -adviseurs,	 	security	
en	 privacy	 officers	 helpen	 we	 onze	 klanten	 van	
	implementatie	 tot	 en	met	 IT-audit	 en	 van	analyse	
tot het coachen van hun medewerkers.

 

Afier IT-Auditors richt zich  
op vier kernactiviteiten:

1.	Assurance	&	Certificering;

2.	Security	&	Privacy;

3.	Audit	Innovation;

4.	Project	Control.

“Bij ons voer je afwisselende opdrachten uit als IT-auditor 
en IT-adviseur op meerdere terreinen, waaronder assurance, 
jaarrekeningcontrole, cybersecurity en privacy.”



Grote speler in Noord Nederland
We	 zijn	 een	 van	 de	 grootste	 spelers	 in	 IT-audit	 
en	 -advies	 in	 Noord	 Nederland.	 Naast	 collega’s	
met	 een	 bedrijfskundige	 achtergrond	 hebben	 we	
	collega’s	 met	 informatica-	 en	 juridische	 achter-
gronden.	Hiermee	hebben	we	een	multidisciplinair	
IT-audit	 team	 neergezet.	Afier	 groeit	 jaarlijks	 met	
zo’n	 20	 tot	 25	 procent.	 Aan	 die	 groei	 levert	 het	
IT-audit	team	een	belangrijke	bijdrage.

Met	 ruim	 75	 collega’s	 is	Afier	 voornamelijk	 actief	 
in het Noorden van Nederland en werken we voor  
vele	 (familie)bedrijven,	 ambitieuze	 startups	 en	 
	instellingen	 zowel	 in	 de	 profit	 als	 in	 de	 non-profit-
sector.	Voor	 IT-audit	 is	ons	werkgebied	breder	en	
benutten	 we	 daarbij	 volop	 de	 mogelijkheden	 van	
samenwerken	 op	 afstand	 met	 organisaties	 door	
heel	Nederland.	Genoeg	uitdaging	dus!

Mensen voor cijfers
Bij	Afier	vinden	we	het	erg	belangrijk	dat	talent	zich	
verder	ontwikkelt,	dat	hoort	bij	ons	motto	‘Mensen	
voor	cijfers’.	Je	investeert	in	jezelf,	in	de	organisatie	
en	in	extra	toegevoegde	waarde	voor	onze	klanten.	
Het	IT-audit	team	van	Afier	kenmerkt	zich	door	veel	
aandacht	voor	opleiding.	Naast	de	4	RE’s	die	het	
team	heeft	zijn	er	momenteel	3	collega’s	in		opleiding	
tot	RE,	waarmee	we	hoog	kwalitatief	werk	afleveren	
vergelijkbaar	met	 vele	malen	 grotere	 	kantoren	 op	
een	informele	manier	waarbij	iedereen	elkaar	goed	
kent	en	de	 lijntjes	kort	zijn.	Een	 	enthousiast	 team	
van	hoogwaardige	kwaliteit!
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Meer weten?
Wil	 je	weer	weten	 over	 ons	 vakgebied,	 heb	 je	
interesse	om	stage	bij	ons	 te	komen	 lopen,	af	
te	 studeren	 of	 bij	 ons	 te	 komen	werken?	We	
maken	graag	kennis	met	je,	dus	neem	vooral	
contact	op.	We	kijken	daarbij	met	name	naar	
hoe	 je	 als	 persoon	 in	 ons	 team	 past.	 We	
hebben	geen	voorkeurslijst	met	een	beperkt	
aantal	 afstudeerrichtingen	 van	waaruit	 je	
instroomt.	Dit	kan	Accountancy	zijn,	maar	
net	 zo	goed	Bedrijfskunde,	 Informatica,	
Rechten	of	vergelijkbaar.
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“Het gaat er vooral om dat 
jij net zo enthousiast bent 
over het onderzoeken van 
mensen en IT als wij.”


