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Aanleiding
De aanleiding is gelegen in de zogenaamde Strategy Paper 2015-2018 zoals vastgesteld door het
Bestuur en gepresenteerd, toegelicht, en vastgesteld in de ALV (Mei 2015). Daarin is uitgesproken
dat het bestuur actiever wil werken aan “Thought Leadership” en aan Employability van haar leden.
Dit verbeteren van de toegevoegde waarde van het ISACA lidmaatschap wil het bestuur o.a. bereiken
door het organiseren van werkgroepen.
Deze werkgroepen zullen gericht zijn op:
i. Verbinding maken tussen Governance en CyberSecurity (CISM en CSX)
ii. Verbinding maken tussen COBIT5 en eigentijdse Assurance (SIVA) (CISA)
iii. Expertisecentrum COBIT5 en eigentijds Maturity model (ITOMM) (CGEIT/CRISC)

Achtergrond Werkgroep COBIT Light
We vermoeden dat Cobit in de praktijk vooral gebruikt wordt door zogenaamde Enterprise
organisaties. Moet er dan niet een soort ‘Cobit Light’ versie komen voor de zogenaamde Midmarket?
PS. Midmarket is in de USA een bedrijf met tussen de 100 en 2500 werkplekken, daarin past 80% van de Nederlandse
bedrijven en organisaties!

Zou de zakelijke relevantie niet enorm kunnen toenemen als we erin zouden slagen om Cobit
hanteerbaarder en werkbaarder te maken voor deze Midmarket?
Waarmee meteen ook de zakelijke relevantie van onze ISACA Chapter Nederland zou groeien van het
faciliteren van het delen van Best Practices naar het daadwerkelijk ondersteunen van het werkveld
met concreet toepasbare ‘ gereedschappen’?

Doelstellingen
Door het instellen van een werkgroep met kwartiermakers willen we een concrete aanvang maken
met het toewerken naar de volgende doelstellingen:
1. Ontwikkelen van een ISACA NL Chapter Expertisecentrum
2. ontwikkeling van instrumenten met zakelijke relevantie (COBIT5 Light voor MKB, Maturity
graadmeter, Sectorale aanpakken, kortom ontwikkelen van Thought Leadership!)
3. Mogelijk maken van peer to peer contacten en intercollegiale reviews (facilitering)
4. Mogelijk maken van onafhankelijk toetsen van Maturity level IT alignment (middels
onafhankelijke reviews)

Werkwijze
De werkgroep zal vanuit het bestuur worden bemand door:
Ing. Krijn Kalma CGEIT, vice-president
Drs. Hilko Batterink CISM, government and academic relations director
Dr. Barry Derksen CISA, research director
en het onafhankelijk lid: Dr. Wiekram Tewarie, lector aan de VU Amsterdam
Met de leden, die zich als vrijwilliger hebben aangemeld, is contact gezocht voor een
intake/motivatie gesprek, die zal worden gevolgd door een eerste kick-off meeting en nadere
kennismaking. Vervolgens zal er een PvA worden gemaakt en zullen deelopdrachten worden
uitgewerkt (wellicht ook om efficiëntie redenen in meer petit comité met korte communicatielijnen).

