Kennisgroep Keteninformatiemanagement
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Q3 : Webinar Blockchain Beheersing

▶ Q1 : Verkenning naar mogelijke samenwerking met
Dutch Blockchain Coalition

▶ Q3 : Roundtable

▶ Q2 : Uitwerking Blockchain use cases

▶ Q4 : Artikel Blockchain audit en control

▶ Q3 : Oplevering Handreiking Blockchain Beheersing

Hulpvraag
- Uitstraling modernisering en actualisering van NOREA website
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Kennisgroep Robotic Process Automation
Jaarplan 2022

Publiciteit 2022
▶ Best PracticesRPA breed communiceren, bijvoorbeeld:

▶ DefinitiefmakenBest Practices RPA
–

Laatstereviewopm.vaktechn.commissie(2-2022)

▶ Communicatieactiviteiten(9-2022)
▶ Feedback-procesopzettent.a.v. Best Practices (12-2022) Bijv:
–

hoeverbeterpuntenvangebruikersverzamelenenverwerken

–

proactieffeedbackophalenoverBestPracticesbijorganisatiesmetveelRPAen
implementatie-consultants

–

artikelin de IT Auditor

–

webinarorganiseren

–

PromotenbijRE-opleidingen

–

Promotenviasoc.media

Langeretermijn:
▶ Best PracticesRPA vertalen in engels

Langeretermijn:
▶ Onderzoeken: combinatie meerdere kennisgebieden i.r.t. RPA en
eventueel kennisgroepen samenvoegen
Hulpvraag
▶ Communicatie-tool t.b.v. samenwerking binnen de kennisgroep en binnen NOREA
▶ Vertalennaarengelseversie
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Kennisgroep Betalingsverkeer
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Roundtable/webinar (april-oktober)
▶ Interview met … (november, podcast?)

▶ Congrestival bijdrage (19 mei)
▶ PSD2 Handreiking MVP2 i.s.m. Protiviti (19 mei)
▶ Iets nieuws (22 september)

Hulpvraag
▶ Bezetting op peil houden / verfrissen: leads uit register (Adyen), communicatie Rezine, carrierestappen
YoungProfs
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Kennisgroep Software Development
Jaarplan 2022

Publiciteit

<opsomming producten / activiteiten incl. datum >

pers, poll, social media, roundtable, seminar, artikel …

▶ Roundtable om draft te bespreken en evalueren
▶ …

▶ Handreiking om de volwassenheid van de Agile &
DevOps processen en mindset te bepalen:
Een handreiking waarin een volwassenheidsmodel
gepresenteerd wordt. Het toepassen van dit model in de
audit geeft de auditor richting in de te selecteren
controls uit het eerder gepubliceerde referentiekader

Hulpvraag
▶ Review van raamwerk
▶ Organisatie van de workshop
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Werkgroep ENSIA
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Handreiking 2022 – externe presentatie (seminar) –
najaar 2022 (oktober)
▶ Modernisering NOREA-Handreikingen –
gemeenschappelijk richting pers, social media,
seminar en artikel(-en) (najaar 2022)

▶ Modernisering ENSIA-stelsel (initiatief BZK / VNG)
▶ Modernisering NOREA Handreiking ENSIA
– Inspelen op modernisering ENSIA-stelsel
– Inspelen op NOREA-brede ontwikkelingen
– Flexibilisering
▶ Aanbieden aanvullende dienstverlening NOREA
– Integratie WPG-audit
– (Onderdelen) opzet-bestaan-werking
▶ BIO 2022 – vertaling ENSIA

Hulpvraag
▶ Modernisering NOREA-Handreikingen vergt inzet Bestuur / Vaktechnische Commissie / Diverse Werkgroepen
om a tempo te komen tot uitwerking (voorjaar 2022)
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Werkgroep DigiD assessments
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Seminar toetsen werking| Oktober

▶ Update Handreiking DigiD assessments| Augustus
▶ Update templates assurance rapporten cf richtlijn
3000| Augustus
▶ Update FAQ| Ieder half jaar
▶ Bijdrage aan BZK plan toetsen werking| Augustus
▶ Afspraken met Logius over elektronische
handtekening| September
▶ Voorstudie DigiD normenkader voor Apps|
September
▶ Periodiek overleg BZK en Logius| Ieder kwartaal

Hulpvraag
▶ Beleidsuitspraak NOREA over gebruik elektronische handtekening bij assurance rapporten.
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Status Task Force Quantum Computing
▶ Initiële opzet van de task force is gewijzigd. Oorspronkelijke activiteiten:
–
–
–
–

Bepaling van de scope van de taskforce.
Uitwerking van het begrippenkader (in het Engels).
Beschrijving van de stand van zaken (totaalbeeld) op korte en middellange termijn.
Opstellen van scenario-analyses op kansen, risico’s en praktische implicaties voor verschillende doelgrepen
(het publiek, de overheid, de financiële sector, …).

▶ Huidige visie en status van de task force:
– Begrippenkader is in de vorm van een outline opgeleverd.
– De beschrijving van de stand van zaken & de scenario-analyses zijn omgezet naar het opleveren van een
‘kennisbron’. De presentatie is in de vorm van een Wiki-structuur om lezers van verschillende niveau’s te
kunnen bedienen.
– Voortgang in 2022 is ongeveer 90 pagina’s aan tekst.
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Task Force Quantum Computing
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Huidige doelstelling is voor NOREA leden (bijv op
het besloten deel van de site). Reclame voor de
(deel)opleveringen bijvoorbeeld via Rezine of de IT
auditor.

▶ Publicatie Wiki kennisbron
– Dit kan via een big-bang of in delen (bijv 1x per
maand op deelonderwerpen)
– Eindproduct verwachting rond de
zomervakantie.

Hulpvraag
▶ Besluit van het bestuur gevraagd over opleveringsvorm: 1) big-bang, 2) deelopleveringen, 3) geen voorkeur.
▶ Diverse ideeën bestaan over de wijze waarop de informatie beschikbaar gesteld kan worden. Denk hierbij aan
Wiki-structuur en het gebruik van “RoadMap” software. Afstemming is nodig over technische mogelijkheid en/of
licentie voorwaarden.
▶ In de Task Force zitten meerdere deelnemers die zelf geen NOREA lid zijn – in hoeverre is toegang tot het
eindproduct mogelijk – dit ivm onderhouden & eventuele discussie mogelijkheden op de content zelf.
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Taskforce Europese wet- en regelgeving
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ In eerste instantie intern in website-achtige vorm,
zie demo-versie:
https://www.marchingants.nl/taskforce_eu/
▶ Extern eventueel een exposure draft

▶ Definitief maken van onze beschrijvingen van
Europese wet- en regelgeving, handreikingen, visies
en andere EU/EC-uitingen
(ca. 100 op onze lijst, waarvan 70 in concept
beschreven)
▶ Voorstel voor bestuur om al dan niet een nieuwe
taskforce in te stellen voor een vergelijkbare
excercitie op andere domeinen dan het domein
Finance

Hulpvraag
▶ Hulp bij afronding
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Young Professional Commissie NOREA/ISACA
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Meer samenwerken met de onderwijsinstellingen om meer
naamsbekendheid te krijgen
▶ Social media strategie:

▶ Digital first, IT audit second – een podcast voor- en door YP IT
auditors. Eerste podcast gereed in de zomer
▶ Innovatielab – interactieve workshops met onderwerpen als
hacking, Digi-D, pentesten, data-analytics. Voor 2022 staan 4
gepland.
▶ Clubhouse – maandelijkse informele sessie met wisselende
onderwerpen
▶ Internationale evenementen – nieuw thema
▶ Square tables (i.s.m. ISACA)
▶ Lustrum – bijdragen vanuit YP aan het NOREA Lustrum

–

Contentkalender is opgesteld om frequenter berichten te
plaatsen op social media

–

Vaste thema’s: inspireer, leer en innoveer

–

Uitbreiden met social media kanalen om ook daar de
naamsbekendheid en achterban te vergroten

Hulpvraag
▶ Samenwerken met andere commissies, kennisgroepen en werkgroepen. Bijv. innovatielab van juni gaat over
DigiD, de wens om deze te organiseren i.s.m. de kennisgroep DigiD
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Planning Commissie Beroepsregels in 2022
▶ Richtlijn of Handreiking 315 inzake risicoanalyses;
– Guidance gerelateerd aan assurance-opdrachten.
▶ Impactanalyse ISQM1 en ISQM-2;
– ISQM-1 handelt over kwaliteitsborging binnen de IT-auditeenheid;
– ISQM-2 handelt over opdracht reviews en OKB;
▶ Onderzoek naar mogelijke Richtlijn of Handreiking ‘Assurance voor Compliance-opdrachten’;
– Aanvulling op de algemene 3000A.
▶ Update met betrekking tot herzieningsvoorstel 4400/4401;
– Onderdeel werkgroep NBA;
– Uitgangspunt is vertaling ISRS 4400 in het Nederlands;
▶ Ondersteuning werkgroep IT-jaarverslag met IT-audit verklaring. Hieruit kan ook nieuwe
regelgeving volgen.
▶ Publicatie nieuwe structuur mededeling assurance-opdrachten (oordeel eerst).
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Redactie de IT-Auditor
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Intern: REZINE
▶ Extern: signalering via LinkedIn

▶ Circa tien artikelen
▶ Vier keer een bijdrage in elk van de vaste rubrieken:
Dag uit het leven van, Tien vragen aan, Interview,
Boekbespreking, Column
▶ Enkele blogachtige bijdragen
▶ Verkennen mogelijkheden voor andere media dan
tekst (eerste stappen: pilots podcast en videointerview)

Hulpvraag
▶ Dringende vraag: help ons aan artikelen
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