IT-auditorsdag 2010
Effectief en efficiënt: 22 september in Congrescentrum Amstelveen
De omstandigheden voor IT-assurance professionals zijn de afgelopen 2 jaar danig veranderd. Meer dan
ooit stelt het management de volgende vragen:
•

doen we de juiste dingen?

•

doen we ze op de juiste wijze?

•

krijgen we wat we nodig hebben

•

bereiken we de verwachte baten uit de IT-investeringen?

De 5e IT-auditorsdag van NOREA/ISACA gaat dit keer in op
bovenstaande vragen en de rol die IT-auditors en IT-risk adviseurs
hierin zouden kunnen spelen. Immers, de IT-auditor geeft ook onpartijdige oordelen en adviezen over de
kwaliteitsaspecten effectiviteit & efficiency van IT.
Het programma is samengesteld rond thema's die bovenstaande vragen raken, zoals benchmarking,
uitbesteding en regie daarvan, een aansprekende IT-maturity casus en een vooruitblik op de nieuwe
assurance-standaard voor Third Party Reporting (ISAE 3402) als opvolger van SAS70. De sprekers zijn
zonder uitzondering professionals uit de dagelijkse praktijk: ze hebben ‘het' zelf veelvuldig gedaan en
kennen de valkuilen en succesfactoren. Uw dagvoorzitter is Job Stierman RE CGEIT.
09.30 - 10.00 uur

Ontvangst in Congrescentrum Amstelveen

10.00 - 10.10 uur

Opening door Ard Niesen, NOREA-voorzitter

10.10 - 10.55 uur

Edith van Sommeren (Benchmarking)

10.55 - 11.15 uur

Koffiepauze

11.15 - 12.00 uur

Arjen Evers (Effectiviteit)

12.00- 12.30 uur

Bijdrage Young Professionals

12.30 - 14.00 uur

Lunchpauze

14.00 - 14.30 uur

Intermezzo

14.30 - 15.30 uur

Emiel Vaes of ‘break-out ' (cultureel-parallelprogramma)

15.30 - 16.00 uur

Theepauze

16.00 - 16.05 uur

Uitreiking Prijs Beste Artikel ‘de EDP-Auditor’ 2009

16.05 - 17.00 uur

Ron de Korte en René Ewals ("Assurance moet je verdienen",
ISAE 3402 in een Rijnlands jasje)

17.00 uur

Afsluiting, borrel en buffet

Aanmelding (met vroegboekkorting)

[5 PE-punten]

deelname bedraagt € 110,- voor ISACA/NOREA-leden (200,- voor niet-leden) bij aanmelding voor 1 aug.;
deelname bedraagt € 135,- voor ISACA/NOREA-leden (250,- voor niet-leden) bij aanmelding na 1 aug.

Sponsors van de IT-auditorsdag 2010:

