Van de redactie

Met trots………

E

en nieuwe omslagkleur betekent
het begin van een nieuwe jaargang. Met plezier presenteren wij u
het eerste nummer van ‘de EDPauditor’ van 2007. In dit nummer
uiteraard de vaste rubrieken.
Rainer Steger geeft u een kijkje op
een dag uit zijn leven waarin hij
probeert inzichten op het gebied van
integrated auditing te verzamelen en
op zijn beurt weer uit te dragen.
Maarten Buijs geeft in zijn column
zijn kijk op het imago van de
IT-auditor. Ismail Vural bespreekt
het boek ‘Compliance en beheer’,
dat ingaat op de impact van wet- en
regelgeving op het beheer van de
informatievoorziening.
Daarnaast deze keer twee interviews:
Chris Wauters en Thomas Wijsman
spraken met OPTA voorzitter
mr. Chris A. Fonteijn, Maarten Buijs
en Ed Ridderbeekx spraken met
Ron Gonggrijp en Maurice Wessling
van de stichting ‘Wij vertrouwen
stemcomputers niet’, die dankbaar
gebruik maakte van een artikel over
de betrouwbaarheid van stemcomputers in ons blad.
En dan ook in dit nummer weer een
viertal artikelen die de breedte van
ons vakgebied goed illustreren.
Ron Sedee en Chris Wauters geven
een beschrijving van Gateway, een
nieuwe aanpak voor het uitvoeren
van projectreviews in een overheidsomgeving. Zij geven daarbij duidelijk
aan waar de verschillen tussen deze
review en een door externen uitgevoerde projectaudit liggen.
Cas de Bie en Jan van den Berg laten
vervolgens zien wat de consequenties
van beveiligingsincidenten voor de
reputatie van organisaties kunnen
zijn. De achter dit artikel liggende
afstudeerscriptie won onlangs de
Joop Bautz Security Award. De prijs
werd uitgereikt tijdens het Jaar-

congres Informatiebeveiliging van de
gezamenlijke beroepsorganisaties
GvIB, ISACA, PI en NOREA.
Mauriche Kroos en Robbert Kramer
gaan in hun laatste artikel van een
drieluik over draadloze netwerken in
op de risico’s daarvan en de maatregelen die kunnen worden genomen
om die risico’s in te perken. In een
artikel van geheel andere aard haalt
Arjan Hassing tenslotte de rol aan van
statistische steekproeven bij het afleggen van een goedkeurende verklaring
op de jaarverslaggeving.
Met trots leggen wij u dit nummer met een prijswinnaar en interviews
over recente maatschappelijk ontwikkelingen - voor. ■
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