IT-auditorsdag 2012
20 september 2012
Schouwburg Almere

Leren van andere beroepsgroepen,
professionals en bedrijfstakken

The Professionals (1966)
Nieuwe perspectieven
IT-auditors zijn tradioneel gericht op de beoordeling van (management-)processen,
technische systemen en in verband daarmee de interpretatie en ontwikkeling van
normen en standaarden. Tijdens de komende IT-auditorsdag willen we enkele nieuwe
aspecten en invalshoeken laten zien, waarbij het perspectief van andere professionals
nieuwe gezichtspunten voor de IT-auditor kan opleveren.
De dagvoorzitter van deze 7e IT-auditorsdag is Tijs Wolffenbuttel. Hij is NOREAbestuurlid, tot voor kort hoofd IT-Audit bij SNS-REAAL en nu directeur binnen de
IT-organisatie van deze financiële instelling.

Het programma					

5 PE-punten

09.30-10.00 uur

Ontvangst deelnemers

10.00-10.10 uur
10.10-10.15 uur

Opening door NOREA-voorzitter Ard Niesen
Toelichting op opzet van de dag door Tijs Wolffenbuttel

10.15-11.00 uur

Kwaliteitsverbetering met behulp van semantische standaarden.
Erwin Folmer (Universiteit Twente/TNO) is gepromoveerd
op een onderzoek naar de ontwikkeling van semantische
standaarden. Hij bedacht een instrument om de kwaliteit van
informatieuitwisseling tussen bedrijven te verhogen.

11.00-11.20 uur

Koffiepauze

11.20-11.55 uur

Voor optimale kwaliteit en doeltreffend risicomanagement in
de energiesector en/of transport en logistiek (MaxGrip).

11.55-12.30 uur

Vernieuwende technologische innovatie: ‘3-D Printing’,
Ilko Bosman (Freedom of Creation)

12.30-14.00 uur

Lunchpauze

14.00-14.45 uur

Spiegeltijd: Wat zijn de belangrijkste drijfveren en motieven van
IT-auditors? Zijn ze in staat veranderingsprocessen doeltreffend
te begeleiden? En hoe is de eigen veranderingsbereidheid?
Richard Berenschot (Management Drives) houdt zich bezig met
drijfveren en heeft daar onderzoek naar gedaan, ook onder
(IT-)auditors. Hij zal het profiel van de beroepsgroep analyseren
aan de hand van een model en ‘logicapatroon’ van drijfveren.

14.45-15.30 uur

Continuous Auditing en Continuous Monitoring - reeds lang
bestaande concepten, maar de laatste jaren hernieuwd op de
agenda onder invloed van nieuwe tools voor en toepassingen
van data-analyse. Rudolf Kuhne en Tobias Rother (ProcessGold
AG) presenteren hun bevindingen en best practices n.a.v. hun
ervaring met Process Mining Projects (Engelstalige presentatie).

15.30-16.00 uur

Theepauze

16.00-16.50 uur

Slotpresentatie door Carolien Schonfeld. Nu werkzaam op het
gebied van Nationaal Archief en de Cultuursector, maar ooit
IT-auditor (RE). Zij heeft zich onder meer bezig gehouden met
digitiale duurzaamheid. Haar ‘pijnlijke ervaringen’ met enkele
grote ICT-projecten heeft ze beschreven in het boek:
‘Hoe ICT-projecten slagen en falen’.

16.55-17.00 uur

Afsluiting door dagvoorzitter Tijs Wolffenbuttel

17.00-20.00 uur

Borrel en buffet

