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Weinig animo voor cybersecurity-audit bij rvc- en
rvb-leden thuis
Commissarissen zijn het erover een dat digitalisering een belangrijk onderdeel moet zijn van de
strategie van de organisatie. Een cybersecurity-audit bij commissarissen thuis blijkt echter bij de
meesten een brug te ver.
Dit blijkt uit het eerste deelrapport van de 14de editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen
benchmarkonderzoek van Board in Balance en Herbert Rijken, getiteld: 'Welk risico vormt de commissaris zelf?' Aan
het onderzoek deden 168 commissarissen, bestuurders, secretarissen van rvc's en internal auditors mee.
Voor het bij individuele commissarissen of individuele rvb-leden thuis laten doen van een cybersecurity-audit gaan de
handen bij de meeste benchmarks niet op elkaar, zeggen de onderzoekers, terwijl de thuissituatie van commissarissen
een risico kan vormen voor organisaties. "Als het gaat om een cybersecurity-audit bij de leden van de rvb thuis zijn
alleen de voorzitter, de commissaris die lid is van een auditcommissie en de internal auditor de twijfel voorbij en daar
wel voorstanders van. Als het gaat om een cybersecurity-audit bij individuele commissarissen thuis is alleen de
voorzitter een lichte voorstander."
Het onderzoek gaat ook in op de verwachtingen van commissarissen voor de nabije toekomst (5-10 jaar), waarin
digitalisering ook een prominente rol speelt, en er ook een toename van robotisering wordt verwacht. Als meest
genoemde bedreigingen en uitdagingen komen min of meer overall bij pro tsector, non-pro tsector en nietcommissaris wet- en regelgeving van de overheid, de beschikbaarheid van mensen en maatschappelijke opvattingen
en gedrag naar voren.
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Meer vrouwelijke commissarissen, maar voorzitter
rvc nog vooral een man
De hoofdfondsen aan de Amsterdamse beurs tellen steeds meer vrouwelijke
commissarissen. Maar de president-commissaris is nog vaak een man. 
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18 maart 2022

Schade door cyberaanval bij Crowe Foederer 'beperkt'
De cyberaanval op Crowe Foederer, waardoor het accountantskantoor
dagenlang werd platgelegd, heeft maximaal één dag verlies aan data gekost.
Sinds enkele dagen is... 
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Crowe Foederer getroffen door cyberaanval
Cybercriminelen leggen accountantskantoor Crowe Foederer sinds enkele
dagen lam. Gijzelsoftware heeft de bestanden en computerprogramma’s van
het kantoor geblokkeerd.... 
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16 februari 2022

Agentschap Telecom versterkt toezicht op
cyberveiligheid
Omdat er steeds meer dreiging van cyberaanvallen uitgaat, moeten
aanbieders van netwerken alles in het werk stellen om hun netwerken veilig
en betrouwbaar te houden. 
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PwC: Nederlandse bedrijven nog steeds kwetsbaar
voor cyberaanvallen
Het Nederlandse bedrijfsleven is nog onvoldoende gewapend tegen
cyberdreigingen, ondanks de explosieve toename van het aantal
cyberaanvallen. 

