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Miljoenennota
IIA Nederland heeft amen met zeven andere uropee intituten
voor Internal Auditor de tien meet impactvolle riico' van 2020
voor organiatie in kaart geracht in het rapport 'Rik in Focu
2020'.
Dit zijn onder andere riico' die al een aantal jaren meedraaien, zoal
cerecurit en digitaliering, en die zich lijven ontwikkelen.
Daarnaat vormen geopolitieke en economiche ontwikkelingen,
zoal de rexit en panning tuen China en de V, mogelijke
externe riico'. Klimaatverandering i al grootte tijger op plaat
10 innengekomen.
"Dankzij de evindingen van ruim vijfhonderd chief audit executive
i het rapport Rik in Focu erg waardevol ij het optellen van de
auditplannen voor 2020 én geeft het etuurorganen goed zicht op
welke uitdagingen hen komend jaar te wachten taan", aldu IIA
Nederland.
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Top-10 riico'
Het rapport ehandelt de volgende 10 riico':
1. Cerecurit & data privac: riing expectation of internal audit
(78%)
2. The increaing regulator urden (59%)
3. Digitaliation & uine model diruption (58%)
4. Looking eond third partie (36%)
5. uine reilience, rand value & reputation (31%)
6. Financial rik: from low return to riing det (30%)
7. Geopolitical intailit & the macroeconom (29%)
8. Human capital: the organiation of the future (27%)
9. Governance, ethic & culture: the exemplar organiation (26%)
10. Climate change: rik v opportunit (14%)
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Hoogte riico veru etede tijd
Opvallend in het rapport i volgen IIA Nederland dat er op
verchillende item een onalan lijkt tuen de hoogte van de
riico' en de tijd die een auditafdeling eraan eteedt. IAF' eteden
nog relatief veel tijd aan de meer traditionele riico', zoal financial
control, compliance en governance. Relatief weinig tijd eteden ze
aan de nieuwere riico', zoal cerecurit en digitaliering, de
externe riico' en aan de oft control (human capital en cultuur).
"Daar ligt een grote uitdaging voor 2020", aldu de
eroeporganiatie.

Top 5 riico' 2025
Naat het enoemen van riico' voor 2020 geeft het rapport ook een
inkijkje in de top 5 riico' die men op de middellange termijn
verwacht.
Over het algemeen i er een kleine toename of afname te zien over
een periode van vijf jaar. Opvallend i dat de traditionele riico' waar
internal audit van oudher terk in i afnemen en de accenten
verchuiven naar de nieuwere riico'. Van twee van die nieuwere
riico' verwacht men ijvooreeld dat die over vijf jaar een veel
grotere rol gaan pelen, al eerte verdergaande diruptieve
digitaliering en al tweede klimaatverandering. Daar waar nu 58
procent van de chief audit executive digitaliering al riico
enoemen, wordt dit met 75 procent alleen maar 'hotter'. Voor wat
etreft klimaatverandering enoemt maar lieft een duel aantal
chief audit executive (28 procent) dit al een van de top 5 riico'
voor over vijf jaar. "Om hierop voorereid te zijn, i het goed om nu al
al IAF op kleine chaal te tarten met het auditen van riico' op dit
vlak", telt IIA Nederland.
De etuuramenvatting en het rapport zijn op de weite van IIA
Nederland grati te downloaden. Ook i er een video echikaar op
het YouTue-kanaal van IIA Nederland.
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Riico': lekker elangrijk?!
Wat heeft het treffen van maatregelen voor zin, al
we ze 'vakkundig' weten te omzeilen? Recent
prong mij weer een aantal nieuwerichten in het
oog. Ondank allerlei maatregelen kiezen menen
er toch voor, ewut dan wel onewut, om deze
maatregelen te omzeilen en om ('catatrofale')
riico' te accepteren. 
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Xanthic
xecutive earch
zoekt een
Invetment
Controller in
Amterdam



uropean
Invetment ank
zoekt een
Financial Rik
Management (enior) Officer
in Luxemourg



The Young Group
zoekt een
Financieel
Directeur in Den
Haag



Xanthic
xecutive earch
zoekt een
'Manager
Finance &
Control in
Leiden



PwC zoekt een
Manager
Finance &
Control in
Pulieke ector
in Amterdam



KPMG: 'Onvoldoende oog voor
klimaatriico’ op de eur'
Nederlande eurgenoteerde edrijven heen
onvoldoende oog voor de klimaatriico’ die zij
lopen. Vooral edrijven in niet-financiële ectoren
onderkennen in eperkte mate de elangrijkte
klimaatriico’ die zij lopen met hun activiteiten. 
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KPMG: 'Ceo ziet
klimaatverandering al
elangrijkte riico'
De klimaatverandering vormt een teed groter
riico voor de groei van ondernemingen. 
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'Geopolitieke intailiteit grootte
riico edrijfleven in 2019'
De grootte riico' voor het edrijfleven in 2019
zijn economiche en politieke confrontatie tuen
wereldmachten en het uithollen van
handelverdragen. 
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Cerincidenten en
edrijfchade grootte riico'
In de naleep van een aantal grote datalekken en
privacchandalen, fike IT-toringen en de
invoering van Algemene verordening
gegevenecherming (AVG) zijn cerriico' een
topprioriteit voor edrijven in 2019. 
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