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1. Opening en mededelingen
Voorzitter Irene Vettewinkel opent de 4e digitale ledenvergadering van de NOREA met
een korte introductie op het digitale platform dat we voor deze vergadering
gebruiken. Vragen of reacties (ook in het kader van de ‘rondvraag’) kunnen via de
vergaderchat worden gezonden.
2. Voortgang strategie-implementatie 2021-2025
Omwille van de beperkte beschikbaarheid van bestuurslid Bart de Jongh stelt de
voorzitter voor te beginnen met de update van de strategie-uitvoering, waarbij Bart
m.b.t. het thema Maatschappelijke relevantie en externe profilering de volgende
vorderingen meldt:
•

Er zijn 12 webinars, waaronder Clubhouse-sessies van de Youngprofs, plus 19
‘Square Tabels’ van ISACA i.s.m. NOREA georganiseerd, de communicatiecommissie heeft enkele nieuws- en persberichten gepubliceerd en een goede
ontwikkeling is ook een groeiend aantal berichten van de leden op en via de

Social Media.
•

De NOREA heeft ook presentaties verzorgd op enkele online-congressen en
webinars. Belangrijk is ook de publiciteitscampagne die binnenkort wordt
gelanceerd en waarover bestuurslid Marc Welters later zal berichten.

•

Een eerste opzet is gemaakt van de stakeholder-analyse, die een belangrijk
instrument is bij de activiteiten in het kader van de maatschappelijke relevantie
en externe profilering.

•

Tenslotte is door het bestuur een ‘requirements-document’ vastgesteld ten
behoeve van de nieuwe NOREA-website, die later dit jaar zal worden
gepresenteerd.

Bestuurslid Jacco Jacobs vervolgt de presentatie met de ontwikkelingen rondom het
strategie-thema ‘de RE als Front Runner in IT’:
•

Twee Taskforces zullen in dat verband met een specifieke taakopdracht aan de
slag gaan. De Taskforce die al is ingesteld maakt een overzicht van de voor ITauditors relevante EU-Wet en regelgeving, waarbij ook de leden worden
opgeroepen om hiervoor input aan te leveren. Een volgende Taskforce zal de
impact en ontwikkelingen inventariseren met betrekking tot Quantumcomputing.
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•

Met de universiteiten zal nadrukkelijker de samenwerking worden gezocht, niet
alleen met betrekking tot de actualisering van het opleidingscurriculum maar ook
ten behoeve van de samenwerking rondom vaktechnische thema’s en onze
speerpunten;

•

De stakeholders-analyse zal worden uitgevoerd, zoals door Bart de Jongh al is
aangeduid;

•

Rondom enkele vaktechnische thema’s, waaronder de update van de
uitgangspunten met betrekking tot het Privacy Audit Proof-logo, zullen in de
komende maanden webinars worden georganiseerd.

Bestuurslid Winfried Nanninga vervolgt de presentatie over 'Verstevigen van het vak
en verbinden van leden':
•

Nieuwe guidance-documenten zullen worden gepubliceerd, onder andere een
handreiking en modelrapport met betrekking tot de toepassing van de Wet
politiegegevens, die ook geldt voor de activiteiten van BOA’s die bij gemeenten
maar ook ten behoeve van specifieke organisaties (OV, milieu, etc.) werkzaam
zijn. Hierover moet voor eind 2021 de eerste externe audit plaatsvinden en
gerapporteerd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

•

Ten behoeve van het netwerk van ZZP-leden zal een informatieve bijeenkomst
over enkele thema’s zoals educatie en kwaliteitsonderzoek worden
georganiseerd.

Tenslotte geeft bestuurslid Marc Welters een update inzake Kwaliteit en de
publiciteitscampagne die binnenkort van start gaat naar aanleiding van ons mission

statement en het daarop gebaseerde ‘DNA-profiel’. Via BNR zullen radiospotjes
worden uitgezonden in de periode van juni t/m september 2021. Bovendien worden
via de website van BNR NOREA-banners getoond aan bezoekers die passen in het
profiel van de doelgroep voor onze publiciteitscampagne. Een speciale
landingspagina is voor deze campagne gemaakt, waarvan het motto is: ‘Het is fijn om
zeker te zijn!’ Aan de leden zullen de campagne-uitingen via een Toolkit beschikbaar
worden gesteld, waarmee ze zelf ook via de social media de campagne-uitingen
kunnen delen.
3. Mededelingen en verslag vorige vergadering (10 december 2020 en 7 januari 2021)
Secretaris Jeroen van Schajik heeft enkele mededelingen over de stand van zaken met
betrekking tot de verplichte kennistoetsen en de Nederlandse vertaling van de
herziene Gedragscode, die begin juli 2021 zal worden gepubliceerd, rekening
houdend met de reacties op de consultatie die daarover heeft plaatsgevonden. Hij
bedankt de Commissie Beroepsregels en met name voorzitter René Ewals, die veel
werk heeft verzet m.b.t. de herziening en vertaling van de Gedragscode.
892 leden hebben zich aangemeld voor de assurance-kennistoets, die als verplicht is
aangemerkt voor de leden die assurance-opdrachten uitvoeren. 20 leden hebben
vervolgens deze kennistoets niet gemaakt omdat ze bij nader inzien geen
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daadwerkelijke betrokkenheid bij assurance-opdrachten hebben. Dit bestand wordt
ter controle nog vergeleken met de opgave ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek.
Enkele leden zijn na een herkansing alsnog geslaagd voor de assurance-kennistoets
en 2 leden hebben door persoonlijke omstandigheden om uitstel verzocht. Ook voor
de kennistoets over de herziening van de Gedragscode, het verplichte onderwerp
voor 2021, hebben zich tot dusver ruim 900 leden aangemeld. De verplichting geldt
niet voor de RE RA-leden, die via NBA al de verplichte toets inzake de VGBA/ViO met
goed gevolg hebben gemaakt. Zij kunnen na overleggen van het certificaat aanspraak
maken op ontheffing.
Het verslag van de vorige ledenvergaderingen (10 december 2020/7 januari 2021)
wordt ongewijzigd vastgesteld. In dat verslag is de suggestie van een lid opgenomen
om het aspirant-lidmaatschap gratis te maken en aldus te bevorderen. Het bestuur
neemt dit voorstel niet over omdat de kosten voor het aspirant-lidmaatschap
betrekkelijk laag zijn en bovendien door de meeste werkgevers worden vergoed.
Thomas Wijsman roept de leden op om suggesties te doen die de meerwaarde van
het aspirant-lidmaatschap kunnen verhogen.
4. Jaarverslag en jaarrekening 2020
Penningmeester Alex van der Harst geeft een toelichting op de jaarrekening en het
jaarverslag 2020. De gepresenteerde jaarrekening is goedgekeurd door onze
accountant (Flynth). Ondanks de Corona-omstandigheden is het boekjaar 2020 met
een positief resultaat van 146k afgesloten. Mede daarom is de bestemmingsreserve
voor het lustrum in 2022 met 10k verhoogd. De ratio’s voor solvabiliteit en liquiditeit
zijn als gezond te kwalificeren. De groei van het ledental stagneert enigszins (-23)
wegens het grote aantal leden dat zich wegens het bereiken van de pensioenleeftijd
laat uitschrijven. Met het jaarverslag en de jaarrekening wordt door de leden
ingestemd met dank aan de penningmeester.
5. Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek (CKO) 2020
Marcel Bongers, vice-voorzitter van het College Kwaliteitsonderzoek, geeft een
toelichting op het Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek (CKO) 2020. Hij benadrukt
dat het goed is om vast te stellen dat we een inmiddels een werkend kwaliteitsstelsel
hebben ingericht, hetgeen sinds de oprichting van de NOREA al is nagestreefd. In
2020 zijn door NOREA 19 organisaties of entiteiten geselecteerd, waarvan –na
analyse en beoordeling van de selfassessment en/of het kwaliteitshandboek- 9
organisaties daadwerkelijk zijn aangeschreven voor de uitvoering van een onderzoek.
Bij een drietal organisaties betreft dat een herhalingsonderzoek, omdat zij ook in de
eerste cyclus waren onderzocht. 7 onderzoeken zijn afgerond in 2020. Aan een
tweetal organisaties is een verbeterplan opgelegd naar aanleiding van bevindingen.
Met het bestuur en de Raad voor Beroepsethiek vindt momenteel een discussie plaats
over de mate waarin de onderzochte auditorganisaties mogen publiceren over de
resultaten van het kwaliteitsonderzoek. De kosten van het kwaliteitsonderzoek in
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2020 bedragen € 23.286,- (waaronder € 4.583,- voor de
aansprakelijkheidsverzekering voor het CKO en de onderzoekers), terwijl de
gefactureerde opbrengst 22.425,- bedraagt. Het jaarverslag wordt vastgesteld door
de ledenvergadering met dank aan de inzet van het College Kwaliteitsonderzoek.

6. Vooruitblik activiteiten 2021/2022
Voorzitter Irene Vettewinkel geeft een overzicht van de komende activiteiten in het
najaar 2021 en voorjaar 2022, waaronder het Security Congres op 6 oktober 2021 in
Gooiland te Hilversum en het 30-jarig NOREA-lustrum in mei 2022. Bestuurslid Jacco
Jacobs, linking-pin van de lustrumcommissie, geeft een korte vooruitblik op de
voornemens en plannen met betrekking tot de Lustrumviering, waarmee een
eigentijdse symbiose tussen een Congres en een Festival wordt nagestreefd. Daarom
lanceert hij een poll-vraag met betrekking tot de opzet van de lustrumviering:
Het lustrumprogramma 2022 moet vooral (Multiple-Choice):
a. vakinhoudelijk zijn (56%)
b. ingaan op onze maatschappelijke rol en betekenis (71%)
c. Mogelijkheid bieden tot netwerken, sociale interactie en infotainment (68%)
d. Activiteiten bieden voor co-creating, belangenbehartiging e.d. (20%)
e. Voorzien in PE-punten (39%)
f.

Een avondvullend programma bevatten, gericht op sociale interactie (51%)

Deze antwoorden en reacties zullen worden meegegeven aan de lustrumcommissie.
7. Rondvraag en sluiting
•

Rob Bouman wijst op de mogelijke relevantie van de Commissie Digitale
Zaken (i/o) die mogelijk ook relevant is in het kader van de strategische
doelstellingen van de NOREA. Deze suggestie wordt door het bestuur
meegenomen.

•

Ruud Kerssens wijst op een inconsistentie met betrekking tot de gewijzigde
formulering n.a.v. de herziening van het RKON in de decemberledenvergadering die aan de Commissie Beroepsregels zal worden
teruggekoppeld.

Dan sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn belangstelling
en inbreng.
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