Van de redactie

Vernieuwing alom

T

erwijl er een eind lijkt te komen
aan de eerste zomerse periode
van dit jaar leggen we de laatste hand
aan dit nummer van de EDP-Auditor,
dat net voor de zomervakanties bij u
in de bus valt. Wij bieden u in dit
nummer een keur aan artikelen die
allemaal ingaan op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en
regelgeving en op de impact die deze
ontwikkelingen hebben op ons vakgebied.
De openingscolumn van Thea Gerritse
past daar prima bij. Zij staat naar aanleiding van haar eigen 20-jarig verblijf
in het vakgebied en het 20-jarig
bestaan van de EDP Audit Pool stil
bij het tempo waarin ontwikkelingen
in IT-auditing zich voltrekken.
Vervolgens zien we in een interview
hoe Anne-Wil Duthler zowel in haar
dagelijkse advieswerk als in haar
Eerste Kamer-lidmaatschap vanuit
haar belangstelling voor recht en
ICT een bijdrage levert aan ons maatschappelijk verkeer. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de vraag hoe de
overheid (technologische) vernieuwingen ook daadwerkelijk weet te
implementeren.
Vernieuwing doet zich onder andere
voor op het gebied van de voortgaande opkomst van Shared Service
Centres. Veronie Boonk laat zien
waar de IT-Auditor op moet moet
letten bij SSC’s in de HR-omgeving.
Jan Pasmooij gaat vervolgens in op
de ontwikkelingen rond XBRL.
Deze nieuwe mogelijkheid tot het
standaardiseren en digitaliseren van
bedrijfsgegevens lijkt niet alleen te
leiden tot verdergaande automatisering van bestaande administratieve en
rapportage processen, maar maakt
ook veranderingen in deze processen
zelf mogelijk. Daar waar technische
mogelijkheden en maatschappelijke
behoeften samengaan, gaan ontwikkelingen vaak plotseling snel.

XBRL lijkt dan ook op het punt te
staan daadwerkelijk door te breken.
Voice over IP opent nieuwe en goedkope communicatiemogelijkheden.
Maar hoe zit het met de beveiliging
van deze communicatie? Will Franken
laat zijn licht schijnen over deze
vraag. Nieuwe regels betreffende de
registratie, evaluatie en autorisatie van
chemicaliën stellen eisen aan de informatiesystemen van vele organisaties.
Tobias Houwert en Willem-Jan Sluisveld leiden ons in deze materie in.
Snelle veranderingen stellen hoge
eisen aan de vakmatige ontwikkeling
van de IT-Auditor. De EDP Audit
Pool probeert hieraan onder andere
vorm te geven door het opzetten van
een systeem van coaching. In de bijdrage van Kees van der Maarel en
Loubna Zarrou lezen we hoe deze
coaching is opgezet.
Tenslotte treft u in dit nummer uiteraard ook weer de bekende vaste
rubrieken aan. Nora Boukalid
beschrijft een dag uit haar leven als
junior IT-Auditor, Jan Roodnat
bespreekt het boek ‘Managing IT outsourcing’ en Xander Bordeaux kijkt in
de rubriek ‘Internet’ naar het sociale
leven op Internet.
Al met al ook in dit nummer van de
EDP-Auditor weer voldoende leesstof. Wellicht een aanleiding om het
een goed plaatsje in de reisbagage te
geven.
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