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Het gaat eigenlijk om het egrip Value At Rik (VAR). terk
vereenvoudigd geeft de VAR inzicht in wat er op het pel taat al de
pleuri echt een keer uitreekt: de chade in uitzonderlijke gevallen
die niet zo vaak voorkomen. Volgen het rapport van Deloitte i dat
riico gemiddeld een keer of acht zo groot al de Value At Lo van 10
miljard wat volgen hen impelweg de cot of doing uine
weergeeft in een economie waar met digitaliering ook heel veel te
verdienen valt, oftewel de chade die 'geruikelijk' i onder normale
omtandigheden. Dan i het eigenlijk heel mal dat Deloitte geen
koppen in de per proeert te krijgen over de VAR want dat i
eigenlijk het enige relevante cijfer voor het managen van riico’.
Michien omdat het wat latiger uit te leggen i?
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Ten eerte het waarom van dit perericht. Deloitte chrijft: “
providing a comprehenive quantitative overview (…) we provide the
information that help organization to make rational deciion related to
cer ecurit invetment.” Dat klinkt heel zinnig: hoe eter
edrijven weten wat er op het pel taat, hoe eter ze kunnen
inveteren in maatregelen om die riico’ te eheeren. Maar gek
genoeg i die 10 miljard nu juit geen indicatie van wat er op het pel
taat.
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Cercrime kot Nederland jaarlijk 10 miljard, zo chrijven
tientallen media de kop van een perericht van Deloitte over.
Maar klopt dat ook? Daar valt veel over te zeggen, onder andere
de volgende twee zaken.
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De tweede vraag i: heen de cijfer wel een tevige ai? igenlijk
i het al jaren een lack ox wat cercrime nu echt voor chade doet
(en kan doen). Ook voor verzekeraar i dat een proleem: zij heen
geen data om hun modellen te vullen en op ai daarvan polien
aan te ieden, zo lijkt onder meer uit dit verhaal. Dat heeft
verchillende oorzaken. Organiatie zijn er vaak niet al te happig op
om al teveel detail hierover te delen. n de chade i niet in alle
gevallen eenduidig te erekenen. en vooreeld: al een weite die
liefheer van uitenechtelijke avonturen aan elkaar koppelt wordt
gehackt, dan heeft dat zeker een enorme reputatiechade. Maar
hoeveel? Tal van expert erkennen dat ecijferen glad ij i, de
Amerikaane collega’ van Deloitte inclui. Zij chreven in 2015 nog
in een ijlage ij de Wall treet Journal dat kwantificeren op dat
moment nog niet haalaar wa. én van de grootte uitdagingen:
“Doing o require a large et of real-world hitorical data regarding the
frequenc and everit of rik event that' not et widel availale.”
Gevolgd door divere argumenten waarom dat zo i.
I er in een jaar tijd zoveel gewijzigd dat Deloitte dit nu wel kan voor
de Nederlande markt? Daarvoor i het nodig het rapport zelf een
goed door te vlooien over de methodologie. Wat we dan onder meer
lezen: “tandardized metric for performance are lacking and not
reported on, however, ueful metric can e found through extenive
literature anali.(...) From our literature tud of over 250 cientific and
profeional pulication, we have inferred the maturit for each ector,
which we have validated with our Deloitte ector expert a well a with
our team of around 180 ecurit expert with hand-on experience.”
Kort gezegd komen de data voort uit een comi van
literatuuronderzoek en de mening van 180 eigen medewerker. I dat
voldoende ai voor zulke claim en i het 'Wij van wc-eend' gehalte
daarmee niet wat erg hoog? Of i het niet meer dan een eerte
voorzichtige poging die in de per nogal wordt opgelazen tot
vattaand feit? U mag het zelf zeggen. Terzijde: zouden ze ij dat
literatuuronderzoek ook dit onderzoek van de univeriteit van
Camridge zijn tegengekomen, dat concludeert dat de koten van het
echermen tegen cercrime michien wel een hoger kunnen zijn
dan de koten van de dreiging zelf?
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Zichzelf overchreeuwende verzekeraar
Al maandelijke ruriek i pookcijfer al een tijdje getopt. Maar
om kunnen we het niet laten. De ortkloppende
verzekeringector laat on geen andere keu. 
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Claaen,
Mooleneek &
Partner zoekt een
enior
edrijfadvieur
(Partner) in Wij
zoeken landelijk
partner al
heen directe
mogelijkheden in
regio Rotterdam,
Groningen,
Tilurg/reda en
Limurg



takelogic zoekt
een Chief
Financial
Officer (CFO) in
indhoven



Nederlande orde
van advocaten
zoekt een
Financieel
toezichthouder
in Den Haag



Daelzicht zoekt
een uine
Controller in
Heel



DO zoekt een
Manager
Finance &
Control in
Rotterdam



Het egon in juli 2007 met het artikel 'agdad o en het geheim
van de cijfer- machine' in 'de Accountant' en kreeg vanaf oktoer
2007 een vervolg met deze erie maandelijke pookcijfer in dit
lad en op Accountant.nl. n nu leet u de laatte aflevering. Niet
omdat 'het pook' i edwongen, maar omdat aan alle een keer een
eind komt. 
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Volgen ingewijden
De Telegraaf luidde dit voorjaar de noodklok door de lezer op de
hoogte te tellen van mitanden in de zorg. Want de zorgfraude
door ziekenhuizen loopt jaarlijk op tot een edrag van 3 tot 4
miljard. ‘Onthutend’, zo concludeerde de krant. 
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Allemaal areidongechikt
'xcuu voor verkeerd geïnterpreteerd onderzoekfeit.’ In een rief
met die aanhef corrigeerde verzekeraar Loali in juni 2013 een
cijfer uit een enkele weken eerder aan potentiële klanten verzonden
rief. 
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Tunnelviie in onderzoek
Nederland kan 7 miljard euro aan economiche eparingen en
aten ehalen door in te zetten op de circulaire economie. Dat valt
te lezen in het rapport 'Kanen voor de circulaire economie in
Nederland' en wordt door tal van nieuwmedia overgenomen. 
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