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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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ING-baas: ook na corona kan helft van werk vanuit huis
De ruim 53 duizend werknemers van ING kunnen ook na het einde van de
coronapandemie de helft van hun werk vanuit huis doen. Dat zei topman
Steven van Rijswijk in... 
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CPB: sterk derde kwartaal zorgt voor minder sterke
krimp economie
De Nederlandse economie lijkt beter bestand te zijn tegen de coronacrisis dan
eerder werd aangenomen. Met name het "onverwachts sterke herstel" in het
derde kwartaal... 
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Nederlandse banken: dividendban moet overgaan in
maatwerk
De oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan Europese banken om
wegens de coronacrisis geen dividend uit te keren, kan bij Nederlandse
kredietverstrekkers op... 
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Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet
en Wmo
Om de verantwoording over het 'coronajaar 2020' uitvoerbaar te houden en
onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS,
Zorgbranches, NBA en... 
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'Sabbatical en ouderschapsverlof bezig aan opmars in
vacatures'
Secundaire arbeidsvoorwaarden als exibele werktijden, mogelijkheden voor
een sabbatical en betaald ouderschapsverlof komen dit jaar veel vaker voor in
vacatures... 

