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NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors
Opgericht in 1992
1635 registerleden
253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding
123 geassocieerde leden, d.w.z. interesse in vakgebied maar geen IT-auditopleiding
Doelstellingen NOREA
• Bevorderen kwaliteit beroepsbeoefening
• Bevorderen ontwikkeling vakgebied
• Behartigen gemeenschappelijke belangen leden
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Ontwikkeling leden aantal

Aantal leden
RE's
aspirant-leden

2000
854
631

2005
1209
477

2010
1476
333

2015
1681
259

Beroepspraktijk
Openbaar
Intern beroep
Overheid
in business'
gepensioneerd

2000

2005
22
43
14
20
1

2010
26
25
17
30
2

2015
24
26
16
32
2

-
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Beroepsprofiel RE / IT auditor
De RE-titel is een beroepskwalificatie (postdoctorale opleiding + praktijkervaring)
Kennis van:
– ICT-objecten en kwaliteitsaspecten
– Beheersingsvraagstukken
– IT-Governance, Risk & Compliance
Beoordeling van operationele, tactische en strategische ICT-vraagstukken
Professionele attitude (gedragscode en beroepsregels), ook in dienst van ‘algemeen belang’
Bevoegd en erkend tot de uitvoering van assurance-opdrachten
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Bestuur NOREA
Brigitte Beugelaar RE RA (KPMG), vice-voorzitter
Jeroen Biekart RE RA (Noordbeek IT-audit), voorzitter
Henk Donderwinkel RE RA (PWC), penningmeester
Rocco Jacobs RE EMIA, (Auditdienst Rijk), secretaris
Jeroen van Schajik RE CISA (BDO)
Irene Vettewinkel RE (ABN AMRO)
Tom Vreeburg RE RA (EY)
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Ontwikkelingen in de maatschappij
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Ontwikkelingen NOREA – Visie 2020
Aanleiding & Achtergrond
Observaties Commissie Visie 2020
Uitkomsten Commissie Visie 2020
Richting / Missie
Huidige status
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Ontwikkelingen NOREA – Visie 2020
Aanleiding & Achtergrond Visie 2020
– Ontwikkeling ledenbestand en maatschappelijke ontwikkelingen
– Instellen Commissie Visie 2020 in 2013
• 3 onderzoek doelstellingen:
1. Te onderzoeken welke ontwikkelingen er in het beroepsveld van de IT-auditor te
verwachten zijn;
2. De positie van de beroepsvereniging in kaart te brengen;
3. Het bestuur te adviseren over een strategie alsmede een actieplan om de strategie te
realiseren.
– Sounding sessies met leden en andere geïnteresseerden via social media,
regiobijeenkomsten en seminars
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Ontwikkelingen NOREA – Visie 2020
Observaties Commissie Visie 2020 :
• De commissie komt tot het beeld dat de relevantie van de register IT-auditor (RE) en de NOREA
afneemt, als gevolg van snelle mondiale ontwikkelingen en technologische innovaties. Zonder
bijsturing zullen zij hun betekenis voor de markt (en daarmee voor de professional(s) verliezen.
• Daarbij ziet de commissie dat veel IT-auditors vooral gericht zijn op het heden. Deze Register
IT-auditors gaan er ten onrechte van uit dat zij en hun beroepsorganisatie ‘on the job' als
vanzelf veranderen en hun positie ook in de toekomst zullen behouden
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Ontwikkelingen NOREA – Visie 2020
Uitkomsten Commissie Visie 2020:
– De commissie ziet een grote urgentie voor een koerswijziging

– Hierbij is het advies gericht op een tweetal fundamentele thema’s:
• Het IT audit beroep; maak een keuze voor een voor een brede, hoog
gekwalificeerde, op IT-governance gerichte beroepsgroep, met
daarbinnen een op IT-assurance gerichte groep professionals.
• Inrichting van de beroepsorganisatie: maak de keuze voor het, via
een groeimodel, bereiken van een (internationaal) beroepsplatform
waarin sprake is van samenwerking van de NOREA met een
diversiteit aan partijen en beroepsorganisaties op het brede terrein
van IT-governance.
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Ontwikkelingen NOREA – Visie 2020
Richting / missie
– Op basis van eindrapport Commissie Visie 2020 is het bestuur gestart met het opstellen van
een actieplan via de bestuurscommissie Strategie
– Focus op bredere beroepsgroep gericht op IT Governance
– Op basis van de volgende definitie en afbakening kan het aandachtsgebied van de ITGovernance professional worden getypeerd:
• Business en IT-Alignment (‘de juiste dingen doen’) op alle niveaus van strategisch tot
operationeel
• Performance Management van IT (‘de dingen juist doen’)
• Compliance van IT ( ‘de dingen in overeenstemming met de geldende wet- en
regelgeving doen’), dat impliceert ook (intern/extern) toezicht op IT-beheersing
• IT-Risk Management en –beheersing
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Ontwikkelingen NOREA – Visie 2020
Richting / missie
– Missie om de Nederlandse IT-Governance praktijk tot de wereldtop te laten behoren. Om
deze missie op termijn te realiseren, zijn de volgende strategische consequenties van
toepassing op de NOREA:
• De focus wordt verbreed naar het uitdragen van het belang en verbetering van het
vakgebied IT Governance;
• De dienstverlening van de NOREA wordt verbeterd en verbreed om relevant en
aantrekkelijk te zijn voor alle IT Governance professionals;
• Iedere IT Governance professional kan (onder voorwaarden) lid worden van de NOREA;
• Er worden meerdere registers naast elkaar gevoerd;
• Meerdere verdienmodellen, naast het lidmaatschap, zullen tot de mogelijkheid kunnen
behoren om de bredere organisatie en doelstellingen te financieren.
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Ontwikkelingen NOREA – Visie 2020
Huidige status:
– Het optreden als initiatiefnemer tot samenwerking.
– Het ontwikkelen van value proposities voor alle beoogde competenties en daardoor
interessant zijn als beroepsorganisatie. Leden kunnen/zullen lid zijn van meerdere
organisaties.
– Investeren in producten/diensten die van toegevoegde waarde zijn voor de register ITauditor in een perspectief dat aansluit op de hiervoor geadviseerde brede positionering van
de IT-auditor.
– Bevorderen van de kwaliteit van alle door de beroepsgroep geleverde diensten, zowel voor
de auditor, de adviseur als de leden “in business”.
– Uitwerking van een stappenplan om binnen het beroepsplatform te komen tot
samenwerkingsovereenkomsten.
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Ontwikkelingen NOREA – Visie 2020
Huidige status:
– Opstellen van een jaaragenda met gemeenschappelijke topics ter ondersteuning van onder
meer de marktpositionering, marketing, en permanente educatie c.q. kennisdeling.
– De beoogde mate van product ontwikkeling binnen dit beroepsplatform al dan niet in
samenwerking met de universiteiten, aanpalende beroepsverenigingen en andere
belanghebbende.
– Positionering van het profiel van register IT-auditor binnen dit bredere beroepsplatform.
– Externe positionering van het bredere beroepsplatform
– Nadrukkelijker betrekken van YoungProfs bij de activiteiten van de beroepsorganisatie
– Versterken communicatie en ‘public affairs’
– Definiëren van Common Body of Knowledge met betrekking tot IT-Governance
– Kennis delen in netwerken van professionals (i.s.m. verwante organisaties)
– Versterken bekendheid en marktpositie opleidingen
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