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Aerdt Houben (DNB) over de crisis
pag 6 In tijden van financiële crisis is het aan het Frederiksplein in Amster-

dam topdrukte voor De Nederlandsche Bank. Audit Magazine sprak 

met Aerdt Houben, divisiedirecteur Financiële Stabiliteit bij DNB, 

over de crisis. 

Inzicht in risico’s voor de overheidsfinanciën
pag 9 Wat hebben de opkoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank, 

derivatenposities van woningcorporaties en de stijgende levensver-

wachting van Nederlanders met elkaar gemeen? Edward Elferink en 

Ruud van Schijndel (Algemene Rekenkamer) vertellen het.

De auditor en de crisis in Spanje en Griekenland
pag 13 De crisis raakt Griekenland en Spanje in het hart. Wat betekent de 

crisis nu écht voor bedrijven in landen waar stevige klappen vallen en 

voor hun internal auditor? Audit Magazine vroeg het aan Spanjaard 

Javier Hernande Guijarro en Griek Kostas Perris (PwC).

De kwaal, de diagnose en het medicijn
pag 17 Wat is goed bestuur in tijden van recessie? Onderzoek toont aan dat 

menig organisatie tijdens een crisis in de val van het kortetermijn-

denken loopt. Björn (CZ) en Bob Walrave (TU Eindhoven) zetten de 

symptomen van deze kwaal uiteen zodat u kunt zorgen voor tijdige 

genezing.

Duurzame risicobeheersing 
pag 21 De kredietcrisis heeft duidelijk gemaakt dat ondernemingen hun maat-

schappelijke relevantie dienen te versterken door meer te communice-

ren en zich daarbij moeten richten op het identificeren van strategische 

bedrijfsrisico’s, aldus Frits Snijder en Gijs Vermeulen (Deloitte) en 

Richard Wiering (Ahold).

Verder in dit thema
pag 8 De lezer over de crisis in de wereld
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Het effect van volgorde van bewijs op  
oordeelsvorming
pag 28  Auditors trachten zo objectief mogelijk 

te zijn in hun oordeelsvorming. Maar zijn 

ze echt zo objectief als ze denken te zijn? 

Violaine Paresi (ABN AMRO) en Bob van 

Kuijck (SERUM Consultancy) praten u bij.

SBR: wat betekent het voor de (internal) 
auditor?
pag 33 SBR staat voor de deur voor de belasting-

aangifte door bedrijven, maar wordt op dit 

moment al gebruikt bij de kredietrapportages 

in het bankwezen. Piet Goeyenbier (ADR) 

kijkt wat er gebeurt ‘onder de motorkap’. 

Is Internal Audit dwalend?
pag 36 Internal auditfuncties veranderen. Continu. 

Maar welke aanleidingen zijn er voor veran-

deringen? En aan welke bouwstenen van een 

internal auditfunctie moet je sleutelen? Dit 

artikel geeft enkele handvatten.
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Business growth is 
humanly possiBle

Diensten Experis Risk Advisory Services
onze professionals leveren toegevoegde 
waarde op de volgende gebieden:
•	 Enterprise	Risk	Assessment	and	Management
•	 Internal	Audit	Strategic	Sourcing
•	 Internal	Control	Optimization	
•	 Sarbanes-Oxley	Regulatory	Compliance
•	 Business	Continuity	Management
•	 Fraud	Risk	Assessment	and	Management
•	 Information	Technology	Audit

Business model Experis Risk Advisory Services
Met	onze	jarenlange	beproefde	aanpak	leveren	wij	lokaal	en	mondiaal	gedegen	kwaliteit.	Wij	zijn	een	onaf-
hankelijk	en	hoogwaardig	alternatief	voor	traditionele	accountantskantoren	en	adviesbureaus.	Met	net	zo	
veel	expertise	boeken	wij	uitzonderlijke	resultaten.	Ervaar	hoe:	www.experis.nl/ras	of	neem	contact	op	
met	Michiel	van	Gemert,	Practice	Leader	Finance,	via	michiel.van.gemert@experis.nl	of	bel		06	270	617	50.

Experis Risk Advisory Services 
wij voegen waarde toe door onze 
relaties	te	helpen	risico’s	te	 identifi-
ceren	en	te	beheersen	en	gelijktijdig	
werken	we	aan	de	verbetering	van	de	
bedrijfsresultaten	 en	 de	 beheersing	
van	 de	 kosten.	 Onze	 onafhankelijke	
professionals	 leveren	 strategische	
risk	management	oplossingen.	Door	
onze	 gedegen	 aanpak	 en	 opgedane	
kennis	nemen	uw	 inkomsten	 toe	en	
blijven	kosten	onder	controle.
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