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1

Agenda overleg NOREA-bestuur & voorzitters Kennis/werkgroepen, Taskforce en Commissies 8-2-2022
Successen delen
Rol Kennis/werkgroepen/Tasforces/Commissie in realisatie Strategische speerpunten
Jaarplannen
Rondvraag
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Jullie rol bij realisatie strategische speerpunten

2025

Bevorderen
maatschappelijke relevantie
en externe profilering

Het zijn van frontrunner
en thought leader in
ons vak

Verbinden van leden en
andere professionals

Het beroep/merk RE wordt

Als beroepsgroep zijn wij

Een sterke betrokkenheid en

De beginselen van een RE zijn

breed in de maatschappij

toonaangevend op het gebied van

verbinding van leden en andere

deskundigheid, objectiviteit en

(h)erkend in relatie tot de

beheersen van IT en IT-risico’s.

professionals bij de beroeps-

onafhankelijkheid, waarbij kennis,

digitale agenda van Nederland

De focus ligt op technologische

organisatie bepaalt het succes en

opleiding en kwaliteit essentieel

en staat voor onafhankelijke

ontwikkelingen en IT innovaties die

daarmee de slagkracht van NOREA. En

zijn. De door de RE geleverde

deskundigheid op het gebied van

binnen afzienbare tijd gemeengoed

dit is nodig om als NOREA te kunnen

dienst of product moet daarom

informatietechnologie.

zijn en maatschappelijke impact

accelereren op het vlak van

altijd, bij 100% van de opdrachten,

hebben.

maatschappelijke relevantie.

op het hoge niveau liggen.
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Verstevigen kwaliteit
van ons vak

Agenda overleg NOREA-bestuur & voorzitters Kennis/werkgroepen, Taskforce en Commissies 8-2-2022
Successen delen
Rol Kennis/werkgroepen/Tasforces/Commissie in realisatie Strategische speerpunten
Jaarplannen
Rondvraag
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Commissie Communicatie communicatie@norea.nl
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Beter samenwerking met Commissie /
Kennisgroep/ Werkgroep / Taskforce
▶ Publicatie uitingen op website, social media middels
o.a. onderwerpen op jaarkalender

▶ Opleveren nieuwe website
▶ 'menu'-kaart maken m.b.t. verschillende soorten
multi-channel communicatie-uitingen
▶ Instructies opstellen voor multi-channel
communicatie-uiting
▶ Onder aandacht brengen nieuwe communicatietoolkit
▶ Eindejaars bedankje
Hulpvraag

▶ Pilot @pp groep aanmaken van boegbeelden/'spokes-person’ Commissie / Kennisgroep / Werkgroep /
Taskforce voor betere, breder en snellere verspreiding communicatie uitingen. Wie zijn de boegbeelden?
▶ Commissie / Kennisgroep/ Werkgroep / Taskforce input aanleveren voor communicatie-uitingen
▶ YP’s laten participeren in kennis- en werkgroepen
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‘Menu’kaart multi-channel communicatie-uitingen t.b.v
Commissies / Kennisgroepen / Werkgroepen / Taskforces

....

Communicatie vraag
• Communicatie ciezet vraag uit
• Afstemming juiste input en
publicatiemiddel
• Informatie aanleveren, na collegiale toetsing

Vormgeving
• LinkedIn / Twitter bericht
• Blog
• Vlog
• Artikel rondom Webinar
• Handreiking promotie
• Response op krantenbericht
• Stelling
• Interview boegbeeld
• Item jaarkalender

Communicatiemiddelen
• Website NOREA
• LinkedIn
• Twitter
• YouTube
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Tekst schrijven en redigeren
• Kort en bondig
• Actief schrijven
• Sterke titel
• Vlot en helder taalgebruik
• Collegiale toetsing

Kennisgroep Algorithm Assurance
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Interactieve activiteit met leden/derden
(bijv. twee-wekelijkse poll via social media)

▶ NL vertaling Guiding Principles: Maart 2022

▶ Bijdrage aan paneldiscussie tijdens NOREA-lustrum
Congrestival: 19 mei 2022

▶ Artikel media

▶ Update Guiding Principles als ontwikkelingen in
praktijk/theorie daartoe nopen
– EU AI Act wordt op de voet gevolgd

Hulpvraag
▶ Vertaalbureau tips + budget
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Kennisgroep Privacy
Jaarplan 2022

Publiciteit

▶ Onderhouden en bevorderen van het gebruik van
▶ Presentaties bij koepelorganisaties.
bestaande producten. Denk hierbij aan het PCF, het
▶ Presentaties bij IT-beroepsorganisaties in andere
PAP en de DPIA (2022).
EU-landen.
▶ Aanvulling PCF met internationale doorgifte van
▶ Bijdragen aan seminars en trainingen.
persoonsgegevens en een PCF Light (2e, 3e en 4e
▶ Artikel over impact van ethiek op onze toekomstige
kwartaal 2022).
en huidige normen.
▶ Handvatten voor het bepalen van passende
technische en organisatorische maatregelen (het
verbinden van Privacy en ICT en het beperken van
de overlap tussen de 2 aandachtsgebieden) (2e, 3e
en 4e kwartaal 2022).
▶ …
Hulpvraag
▶ Bedrijven willen inzicht in waar hun peers staan. Kan hier een geanonimiseerd databestand voor komen?
▶ …
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Kennisgroep Cybersecurity
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Persberichten, webinars en/of Round-tables

▶ Publicatie van normenkader en auditprogramma
voor SOC/CMM
▶ Aandacht voor impact Wbni, EUCS en NIS2 o.a. in
het kader Online Trust Coalitie
▶ Bijdrage aan uitwerking Topic Cybersecurity inzake
IT-auditverslag en -verklaring

Hulpvraag
▶ …
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Kennisgroep Innovatie
Jaarplan 2022

Publiciteit
▶ Beknopt artikel voor de IT-Auditor op basis van
webinar december 2021 over hyper automation
▶ Videobytes videoregistratie van die webinar
publiceren op norea.nl
▶ Zie de geplande reeks webinars

▶ Kleine reeks webinars over hyper automation
▶ Een á twee expert meetings
▶ Update onepagers uit 2019

Hulpvraag
▶ Welke innovaties zouden we snel moeten oppakken?
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Kennisgroep ICT & Zorg
Jaarplan 2022

Publiciteit

<opsomming producten / activiteiten incl. datum >

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

▶ Onderzoek Auditlast Ziekenhuizen (zomer 2022)
▶ VIPP’s Onderhoud FAQ’s en beoordeling
toetsingskaders in afstemming met VTC (continue)
▶ Horizontaal Toezicht, afronden controleprotocol
(voorjaar 2022)
▶ PGO-ontwikkelingen, streven naar normenkader
(overleg met PGO Netwerk Noord) start medio
2022…

▶ Publieke Management letter (voorjaar 2022)
▶ Seminar resultaten Onderzoek Auditlast
Ziekenhuizen (zomer 2022), inclusief pers etc…

Hulpvraag

▶ Budget voor stagiaresOnderzoek Auditlast Ziekenhuizen toegekend.
▶ Budget VWS VIPP”s toegekend…
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Kennisgroep IT & Financial Audit
Jaarplan 2022

Publiciteit

(aan beide onderwerpen zullen we het hele jaar werken)

▶

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

▶

ISA 315 revised
–

Standaard is van toepassing voor audits vanaf controlejaar 2022.

De verwachting is dat deze aangepaste standaard een grote
impact heeft op de controles waar grotendeels een
gegevensgerichte controle (‘om de computer heen’) wordt
toegepast omdat aanzienlijk meer aandacht aan de IT omgeving
en IT beheerprocessen besteed zal moeten gaan worden.
Robotic Process Automation (RPA)
–

In een 3-tal toegankelijke blogs willen we de accountant en de
IT Auditor informeren over wat de gewijzigde standaard voor
de controle betekent, hoe hier invulling aan gegeven kan
worden en in de laatste blog met best practicesuit de praktijk.
Robotic Process Automation (RPA)
–

–

▶

ISA 315 (revised)

▶

–

We zijn nog aan het bedenken of we bijvoorbeeld een (virtuele)
roundtableorganiseren om met subject matter experts over
praktijkervaringen van gedachten te wisselen. Mogelijk aan de
hand van een casus zoals we in eerdere sessies hebben gedaan.
En van deze sessie een verslag maken in de vorm van een
artikel voor de online IT Auditor.

–

Of we publiceren alleen een artikel voor de online IT Auditor.

Onderzoeken hoe het NOREA Best practicesRPA raamwerk in
de context van de jaarrekeningcontrole toegepast kan worden.
Dit zullen we vanzelfsprekend in nauwe samenspraak met de
RPA werkgroep gaan doen.

Hulpvraag
▶ Ondersteuning bij de organisatie van een fysiek of virtueel event.
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