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Inhoud

•Wat is veerkracht?

•Waarom is het van belang?

•Hoe kun je veerkrachtiger worden?





Wat heeft jou geholpen in de coronaperiode?





Vragen die de IAF zich stelt:

• Werd effectief gereageerd?

• Welke lessen zijn geleerd?



Geleerde lessen van de pandemie:

•Bedrijven beschikken over een BCM plan
•Maar met focus op de korte termijn

Niemand voorzag een gelijktijdige, grote, 
langdurige lockdown!













Waarom veerkracht belangrijk is



Samengevat

• “Auditors opereren in omstandigheden die snel 
veranderen”

• “Internal audit heeft een rol in anticiperen en 
mitigeren van onverwachte castrofen en hun 
impact op bedrijven”

• Noodzaak om aan te passen aan veranderende 
omstandigheden



Reactie IAF op innovatie en disruptie



Veerkracht op verschillende niveau’s

Individu

Team

Proces

Organisatie

Samenleving





Organisational resilience



Organisational resilience

• Proces

• Governance

•Wetgeving

•Mensen

• Cultuur

• Strategie



Waarom veerkracht belangrijk is



Reageren op onverwachte omstandigheden

Probleemgericht Emotiegericht

Actief

Passief

Actie ondernemen

Alternatieven bedenken

Steun zoeken

Afwachten
Ontkennen

Ontwijken



Wat is veerkracht?



Wat is veerkracht?

“Vermogen om terug te keren naar 
stabiele staat, na een onverwachte 

situatie”

• Blootstelling aan onverwachte 
situatie

• Terugkeren naar stabiele staat



Lastig te definiëren

• Verschillende niveau’s

• Momentum

• Optiek



Wat weten we al wel?

• Beschermende factoren

• Ontwikkelen over tijd

• Motivatie/zelfvertrouwen

• Blootstelling

• Generalist vs specialist



‘The resilient auditor’

• Veerkracht van auditors

• Relatie met taakstelling van de afdeling

• Relatie met samenstelling van de afdeling



Taakstelling van de auditafdeling

• Gebruikers van de rapporten

• Mate van maatwerk

• Aandeel audits gericht op 

verklaring externe werking

• Aan wie wordt gerapporteerd?



Samenstelling van de auditafdeling

• Diversiteit

• Opleiding

• Samenstelling van de afdeling 

(leeftijd, geslacht, omvang)



Conclusie onderzoek

Geen correlatie gevonden 

• taakstelling 

• samenstelling

• Auditors niet bijzonder veerkrachtig….?



Veerkracht meten

• Niveau 

• Leeftijd

• Doelgroep

• Betrouwbaarheid instrument



Veerkracht meten



Versterk je veerkracht



Veerkrachtiger auditors

• Versterkende factoren

•Blootstelling aan veranderende 
omstandigheden

• Succes ervaren (leren)

•Diversiteit als katalysator



Veerkrachtiger auditors!

• Het is nú van belang om veerkrachtig te zijn

• Aanpassingsvermogen is nodig om van 
toegevoegde waarde te blijven

• Leer van de reis, ongeacht de bestemming

• Leer jezelf kennen: wat helpt me op de been te 
blijven?
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