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Internal auditors: COVID-19 wijzigt risicoprofiel
organisaties
Vanwege het coronavirus staat 'disaster and crisis preparedness' dit jaar voor het eerst in de top tien
belangrijkste onderwerpen voor internal audit.
Dat meldt het Instituut voor Internal Auditors (IIA) in het rapport 'Risk in Focus 2021'. Ieder jaar onderzoeken de
Europese Instituten voor internal auditors samen welke risico’s chief audit executives (cae's) voorzien voor het
volgende kalenderjaar. Het onderzoek leverde de volgende 'hot topics' op voor 2021:

1. Information security in the expanded work environment
2. Regulatory forbearance and the return to normal
3. Strategic relevance and the digital imperative
4. Liquidity risk and cost-cutting amid depressed demand
5. Managing talent, staff wellbeing and diversity challenges
6. Disaster and crisis preparedness: lessons from the pandemic
7. Rising nationalism and social tensions amid unprecedented economic volatility
8. Supply chain disruption and vendor solvency
9. Fraud and the exploitation of operational and economic disruption
10. Climate change: the next crisis?
Nummer zes is volgens het IIA een duidelijk gevolg van de coronacrisis; het onderwerp stond niet eerder in de lijst.
Verder wordt voor het derde jaar op rij cybersecurity door cae's gezien als belangrijkste risico: bijna vier op de vijf (79
procent) bedrijven noemen het een van de belangrijkste risico's waarmee ze worden geconfronteerd.
Klimaatverandering staat net als vorig jaar nog op de tiende plaats, maar nu vindt 22 procent het een top vijf risico. Dat
was vorig jaar slechts 14 procent en maar liefst 41 procent verwacht dat voor 2024. "Op dit gebied ligt aldus een
enorme uitdaging, zeker omdat het nu voor slechts 6 procent van de respondenten een top vijf is als het gaat om de
tijdsbesteding", aldus het IIA.
De Nederlandse resultaten zijn volgens het IIA in sterke mate vergelijkbaar met de Europese resultaten. IIA: "Wel is
opvallend dat het Supply chain & third party risk in Europa is gedaald van plaats vier naar acht, maar in Nederland, als
handelsland, op vier is gebleven."
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Internal auditors starten 'Auditors for Charity'
Het Instituut voor Internal Auditors (IIA) gaat zich inzetten voor
goededoelenorganisaties in Nederland en biedt kosteloos internal auditbegeleiding aan. 
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Ondernemersorganisaties hameren op belang van
coronaregels
Werkgevers moeten de basisregels rond corona weer in acht nemen, om het
aantal virusbesmettingen onder controle te houden. Dat betekent bijvoorbeeld
thuiswerken... 
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Sterke stijging ziekteverzuim in mei
Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf hebben vorige maand vaker
personeel moeten missen dat ziek thuiszat. Ten opzichte van een jaar eerder
waren er dertien... 
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Allianz waarschuwt bedrijven voor toename sociale
onrust
Bedrijven moeten zich voorbereiden op een toename van maatschappelijke
onrust nu de kosten van het levensonderhoud steeds verder stijgen en de
onvrede bij de bevolking... 
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IIA: Oorlog in Oekraïne confronteert bedrijven met
'storm aan risico's'
De oorlog in Oekraïne vergroot de ernst van en het scala aan risico's waarmee
bedrijven worstelen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek door het Instituut
van... 

