Van de redactie

Variëteit troef

V

ariëteit is troef in deze eerste
editie van ‘De EDP-auditor’ van
2008. Chris Wauters bevraagt ons in
zijn column over de, niet onbelangrijk, schrijverskwaliteiten van IT-auditors. Een uitdaging dus voor alle
auteurs verder in dit nummer.
De uitdaging wordt om te beginnen
opgepakt door Mauriche Kroos en
Nils van der Laan die ons meenemen
op een reis door ‘Web 2.0’. Weg met
de eenzijdigheid. Actieve betrokkenheid van de gebruikers van informatie
is daar een belangrijk devies.
Vervolgens haakt Jeroen van Puijenbroek in op een andere trend: het
uitbesteden van taken en activiteiten.
Voor financiële instellingen is daarbij
van belang dat zij blijven binnen de
kaders van Wet Financieel Toezicht
(Wft). Voor het verrichten van audits
in deze context is, zo stelt Jeroen,
een voldoende mate van juridische
kennis noodzakelijk.
Bob van Kuijck en Bart Overbeek
bespreken aan de hand van een praktijksituatie de verdiensten van CobiT
bij het rapporteren over IT governance. Binnen de VION-groep heeft
CobiT naar hun mening zijn nut
bewezen.
Ook de volgende bijdrage van de
hand van Nan Zevenhek beschrijft
een praktijksituatie bij een groot concern. Zij gaat in op de opzet van
wereldwijde software compliance
audits bij Philips. Het gaat daarbij om
de vraag of bedrijven voldoen aan de
bepalingen van hun softwarelicenties.
En dan komt de overheid aan de
orde. Daar waar ministeries steeds
meer amenwerken bij het verzorgen
van de informatievoorziening aan de
burger ontstaat er ook meer behoefte
aan sturing van grote interdepartementale IT-projecten. Ivo Kerkkamp
en Nathalie Timmer presentering een
raamwerk waarmee deze sturing
vormgegeven kan worden.
Tenslotte dan terug naar de financiële
wereld en terug naar corporate gover-

nance met de bijdrage van Margarethe van der Maat, Luc van Peer, Eric
Bijlsma en Ivo Brand. Samenvoeging
van systemen van fuserende organisatieonderdelen leidt tot grootschalige
conversietrajecten. Aan de hand van
een voorbeeld van zo een traject
beschrijven de auteurs hoe samenwerking tussen de business, het project en de interne auditor kan leiden
tot een beheerste uitvoering.
En uiteraard sluiten we het nummer
af met inmiddels vertrouwde rubrieken als de boekbespreking, Een dag
uit het leven van…, Uit de opleidingen en nieuws van de NOREA. In
Uit de opleidingen deze keer uitvoerig aandacht voor het afscheid van
voormalig NOREA-voorzitter en erelid Kor Mollema als hoogleraar ITauditing aan de Erasmus Universiteit.
In Van de NOREA een terugblik op
de laatste ledenvergadering en wat
daaruit naar voren is gekomen.
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