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It Auditing En De Praktijk Boomhogeronderwijs
Beknopt overzicht van een evaluatiemodel voor de IT-functie.
Auditing' is de Engelse vertaling van het vroegere 'Handboek auditing'. Dit handboek biedt een duidelijk overzicht van de theorie en praktijk van financiële en operationele audits.
In het boek worden de verschillende auditbegrippen en auditdoelstellingen didactisch toegelicht en wordt een overzicht gegeven van de organisatie van het auditberoep.00De
auteurs bespreken de risicoanalyse in het kader van een audit en de evaluatie en het gebruik van de interne controlesystemen bij de uitvoering van de auditwerkzaamheden. Het
boek besteedt uitvoerig aandacht aan de operationele en financiële audit, waarbij niet nagelaten wordt de verschillende audittechnieken grondig te bespreken. Een apart
hoofdstuk is gewijd aan het gebruik en de toepassing van steekproeftechnieken die in het auditberoep gangbaar zijn.00Het boek is geschreven voor studenten, stagiairs en
bedrijfsrevisoren, en is eveneens een naslagwerk voor iedere revisor en interne auditor.
Lean IT richt zich op het maximaliseren van waarde voor de klant door het minimaliseren van verspilling, dat wil zeggen: werk dat geen waarde toevoegt. De belangrijkste focus
is het bereiken van operational excellence door verbeterde wendbaarheid, kwaliteit van dienstverlening en efficiëntie van processen. Het betekent dat alle medewerkers zich
bezighouden met het bouwen van een klant- en waardegeoriënteerde cultuur en dat zij worden betrokken bij de voortdurende verbetering van de dienstverlening, door het
optimaliseren van IT-activiteiten en processen ter ondersteuning van de meest bedrijfskritische applicaties en IT-services. Dit boek is onder andere gebaseerd op de
bedrijfsbrede toepassing van de negen Lean IT principes, weergegeven in een vijflaagse piramide, zoals beschreven door Bell & Orzen en beschrijft op een heldere en
eenduidige wijze: • van Lean naar Lean IT, • de toegevoegde waarde en de toepassing van Lean IT en • de integratie in de bestaande organisatiestructuur. Voor een organisatie
heeft dit een grote impact: • Lean IT heeft alles te maken met klantgerichtheid. De klant definieert hierbij wat de belangrijkste waarden zijn; de IT-processen worden ontwikkeld
en onderhouden om deze waarden te kunnen leveren. • Lean IT vereist een alomvattende aanpak in lijn met de integrale ketenbenadering, over alle lagen van de organisatie
heen, dus zowel binnen als buiten de demandorganisatie maar ook binnen en buiten de supplyorganisatie. • Lean IT is sterk gericht op de organisatiecultuur van de IT-omgeving
en op de mensen die daarin werken, onder andere door middel van empowerment van medewerkers om hen permanent te betrekken bij het optimaliseren van processen. Lean
IT fungeert daarbij als het kompas om de dagelijkse activiteiten af te stemmen op de gekozen strategieën. De inhoud van dit boek sluit aan op de Lean IT Foundation
certificeringen van APMG en EXIN. Bij dit boek is separaat (gratis, via internet) verkrijgbaar: • Alle afbeeldingen in het boek, in Powerpoint formaat. Klik op de knop Training
Material bij het boek op onze website.
The Essential 25000 English-Dutch Law Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an
alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. The content of this eBook is only to be
used for informational purposes and an invaluable legal reference for any legal system. It's always a good idea to consult a professional lawyer or attorney with legal issues. De
Essential 25000 Engels-Nederlands Law Dictionary is een geweldige bron waar u ook bent; het is een eenvoudige tool die precies de woorden bevat die jij wilt en nodig hebt! Het
gehele woordenboek is een alfabetische lijst van Wetswoorden met definities. Dit eBoek is een gemakkelijk te begrijpen handleiding voor juridische termen voor iedereen, altijd
en overal. De inhoud van dit eBook dient alleen te worden gebruikt voor informatieve doeleinden en een onschatbare juridische referentie voor elk rechtssysteem. Het is altijd
een goed idee om een ??professionele advocaat of advocaat te raadplegen over juridische kwesties.
Adequate information security is one of the basic requirements of all electronic business processes. It is crucial for effective solutions that the possibilities offered by security
technology can be integrated with the commercial requirements of the applications. Here the positions of the experts involved are very diverse: some strive for as much security
as possible, others only for as much security as is necessary. The conference ISSE (Information Security Solutions Europe) is the outstanding forum for the interdisciplinary
search for sustainable compromises and for the presentation of concepts which hold up in real life. This book offers the most recent papers in the area of strategies, technologies,
applications and best practice.
This book provides an understanding of the concepts and objectives of expert systems. It is a practical guide, intended to help the practitioner in identifying potential application in his/her own
practice, and to understand the limitations of the technology. This should provide the auditor with a ground basis to direct, stimulate and control development efforts in his own practice. At the
same time, it should give students in auditing a good grasp of the possibilities and limitations of the technology.
Dit boek geeft een overzicht van de best practices en methoden die als instrument kunnen worden toegepast bij het evalueren van IT-projecten. Hierbij is uitgegaan van best practices en
methoden die daadwerkelijk worden toegepast in profit- en non-profit-organisaties. Bij dit boek is een download-bestand beschikbaar met de resultaten van alle Vragenlijsten: 978 90 8753 725
D Het boek neemt de lezer mee in de definitie van evalueren, de afbakening van IT-projecten in de keten van business-vragen tot en met de implementatie van IT-voorzieningen en
bijbehorende processen, en de diverse keuzes die gemaakt moeten worden voorafgaand aan een projectevaluatie. Evalueren doe je namelijk niet alleen achteraf, maar vaak ook tijdens
projecten. Evalueren gebruik je vaak om terug te kijken, maar vooral ook om vooruit te kijken en van te leren. Op basis van deze informatie wordt de lezer meegenomen in de diverse best
practices en methoden die worden gebruikt als evaluatie-instrument, de achterliggende theoretische uitgangspunten, en de overeenkomsten en verschillen. Dit boek beoogt een heldere
classificatie van de meest relevante methoden en best practices te geven, op basis van een interdisciplinaire theoretische basis. Het boek rijkt daarbij concrete handvatten aan en helpt
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managers, professionals en bestuurders duidelijke keuzes te maken bij evaluaties van IT-projecten. Er worden ruim twintig best practices en methoden in dit boek besproken: - People
ICB/NCB e-CF Belbin teamrollen Projectmatig creëren - Process PRINCE2 PMBOK Guide ISO 21500 Agile methoden (DSDM/Atern, Scrum, RUP) ISO 9000 OPM3 - Product ASL/BiSL/ITIL
Business Case-aanpak BCG-matrix - Multi criteria 7’S model Quinn-model INK / EFQM Appreciative Inquiry Balanced Scorecard
Studieboek op hbo-niveau met betrekking tot de keuze en de implementatie van softwaresystemen voor het beheer van ondernemingsgegevens.
This comprehensive study, part of the International Library of Policy Analysis, edited by Iris Geva-May and Michael Howlett, brings together for the first time a systemic overview of policy
analysis activities in the Netherlands. The Netherlands is internationally regarded as one of the front-runners of policy analysis and evaluation in Europe. This book provides a much-needed
overview of developments in policy analysis in both academia and practice at various levels of governance. It brings together contributions from key scholars as well as from professionals in
the field. The book captures the diversity of modes of policy analysis which have evolved since the 1970s. Above all, it provides an overview of the current state of affairs and is, as such,
suitable for anyone who is interested in governance and performance. Features of the ILPA series include: • a systematic study of policy analysis systems by government and nongovernmental actors • a history of the country’s policy analysis, empirical case studies and a comparative overview • a key reference collection for research and teaching in comparative
policy analysis and policy studies
IT-auditing en de praktijkAuditing in de praktijkEnterprise Resource PlanningPearson Education
In dit boek voor huisartsen staat informatie over uiteenlopende zaken van de bedrijfsvoering, zoals personeelsbeleid, samenwerking, kwaliteitsbeleid, het lezen van de jaarcijfers en inrichting
van de praktijk. Daarmee is dit boek een standaardwerk geworden. De rol van de huisarts verandert voortdurend. En er wordt steeds meer van de huisarts gevraagd. Huisartsen richten
nieuwe samenwerkingsverbanden op, zowel met elkaar als met andere zorgverleners. Door deze ontwikkelingen zijn personeelsmanagement, leidinggeven, onderhandelen en besturen
steeds belangrijker geworden voor de huisarts. De meeste huisartsen zijn daar niet voor opgeleid. Natuurlijk maken ze zich deze aspecten van de praktijk wel eigen, maar dat gaat vaak met
vallen en opstaan. Praktijkvoering in de huisartsgeneeskunde richt zich op de aios in opleiding tot huisarts en op de huisartsen die zich willen verdiepen in de organisatorische kanten van hun
vak. Dat kan zijn omdat ze bezig zijn zich te vestigen; het kan ook zijn dat ze zich bevinden in een verandertraject. Door koppeling met een elektronische database is het mogelijk om
belangrijke bestanden altijd actueel beschikbaar te hebben. Door het ondersteunend karakter is Praktijkvoering in de huisartsgeneeskunde bestemd voor allen die werkzaam zijn in een
huisartsenpraktijk, van huisarts tot praktijkondersteuner en van huisarts in opleiding tot praktijkassistent. Kortom, een onmisbaar boek voor elke huisartsenpraktijk van nu. In 1993 bracht het
Nederlands Huisartsen Genootschap een eerste boek uit over deze onderwerpen, het 'Handboek Praktijkvoering'. In 2005 verscheen het boek 'Praktijkvoering voor de Huisarts'. De
huisartsgeneeskunde maakte in de jaren daarna echter een onstuimige ontwikkeling door. Dat maakte het nodig om het boek geheel te herschrijven. Meer dan veertig Nederlandse auteurs,
zoals (kader)huisartsen en organisatiedeskundigen, belichten vele aspecten van de praktijkorganisatie.
Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material . Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Dit boek
gaat over het analyseren, ontwerpen en inrichten van processen in organisaties. Het geeft concreet in stappenplannen wat je kunt doen als je processen in je organisatie wilt verbeteren en
(her)ontwerpen. Daartoe worden ook de instrumenten en technieken aangereikt om dat te kunnen doen. De achterliggende kennis die hierbij nodig is wordt beknopt gepresenteerd met
verwijzingen naar relevante literatuur.Bij de tweede druk is een aanzienlijk deel van de methoden en beschrijvingen in het boek verbeterd. Hiernaast is er meer aandacht voor
procesmanagement, de ontwikkelbenadering voor verbetering, Lean Six Sigma en regelgebaseerde ontwerpen van processen. Er zijn meer praktische voorbeelden toegevoegd. De
hoofdstukken over arbeidsorganisatie en de ontwikkeling en implementatie van informatiesystemen zijn verbeterd in aansluiting op actuele ontwikkelingen in het vakgebied.Het boek
onderscheidt zich in de volgende opzichten:Het beschrijft een universele analyse- en ontwerpaanpak voor gebruik in combinatie met de meeste benaderingen voor zowel procesherontwerp
als procesverbetering.Het bevat een uitgewerkte stapsgewijze beschrijving van het ontwerpproces met een toelichting op de technieken, uitgewerkte voorbeelden en beknopte
achtergrondkennis.Het bevat een alternatieve ontwerpaanpak voor complexe en regelgebaseerde processen (met business rules).Het gaat niet alleen in op de activiteiten in een proces maar
ook op de bijbehorende structuren en werkwijzen voor procesbesturing, arbeidsorganisatie, informatievoorziening en IT, en huisvesting.Het legt de verbinding tussen het ontwerpen van een
proces en de stappen bij de inrichting van een proces vanuit onder meer projectmanagement, personeelsmanagement en systeemontwikkeling.De nadruk in dit boek ligt bij het ontwerpen en
inrichten van één proces of procesketen. Indien het vraagstuk een grotere schaal krijgt en gaat over een groter aantal processen en procesketens dan is dat het vraagstuk van de
procesarchitectuur . Deze basis voor het procesontwerp wordt als zodanig kort besproken, met verwijzing naar het boek Procesarchitectuur als veranderinstrument (2009) voor een uitgebreide
toelichting. Het boek bestaat uit drie delen, voorafgegaan door een inleiding met twee hoofdstukken, waarin procesmanagement en het gehanteerde begrippenkader worden geïntroduceerd
(hoofdstuk 1) en de hoofdlijnen van procesarchitectuur worden geschetst (hoofdstuk 2). Deel I gaat over het analyseren van problemen, waarbij vooral de procesanalyse uitgebreid is
uitgewerkt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve analyse.Deel II behandelt het procesontwerp. In de beschreven aanpak wordt voorafgaand eerst bepaald
waarom, wat en hoe we zullen ontwerpen. Op basis van de proceseisen wordt een globaal ontwerp van de processtroom gemaakt. Tot slot behandelen we het ontwerpen van de
procesbesturing.Deel III behandelt het inrichten van processen. Het begint met een algemeen hoofdstuk dat de samenhang aangeeft vanuit het procesontwerp en een methode aanreikt met
behulp waarvan die samenhang kan worden gerealiseerd. Daarna worden in opeenvolgende hoofdstukken de relevante inrichtingsonderdelen uitgewerkt. We staan zo stil bij
arbeidsorganisatie, informatievoorziening en IT, huisvesting en administratieve organisatie.
Handboek voor de toepassing van informatietechnologie.
Performantie-audit komt neer op het verrichten van een onderzoek naar het gezond beheer van een structuur. Om dit gezond beheer te omschrijven, verwijzen niet enkel de definities, maar
ook de literatuur naar de “3 E’s”: Zuinigheid (Economy), Effectiviteit en Efficiëntie. Het eerste deel van dit boek definieert een performantie-audit, beschrijft de fasen ervan en behandelt de
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verschillen en de overeenkomsten tussen een performantie-audit en een financiële audit. Vervolgens komt de performantie-audit in Zweden, een land met een lange traditie van verplichte
performantie-audits in het lokaal bestuur, aan bod. Een aantal voorbeelden van performantie-audits worden eveneens gepresenteerd en besproken onder de bijna 200 die tot dusver tot stand
werden gebracht door het Belgisch Rekenhof. Er worden voorbeelden van performantie-audits gegeven die vandaag reeds wettelijk worden gevoerd door de bedrijfsrevisor in de publieke
sector en de non-profitsector en er wordt een praktijkcasus in de private non-profitsector uitgewerkt. Ook performantie-audits binnen de Europese Commissie en de
performantieauditwerkzaamheden van de Europese Rekenkamer worden aangesneden. In het tweede deel worden de performantie-audits en de opdrachten van de bedrijfsrevisor behandeld
in het kader van het concept single audit, namelijk één enkel auditmodel voor de Vlaamse overheid, waarbij elk controleniveau voortbouwt op het voorgaande, met als doel de last voor de
gecontroleerde te verminderen en de kwaliteit van de audit op te voeren, maar zonder de onafhankelijkheid van de betrokken auditorganen te ondergraven. Achtereenvolgens wordt het
toepassingsgebied van het Vlaams Rekendecreet van 8 juli 2011, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit en de verslaggeving van het
bedrijfsrevisoraat in het kader van single audit in detail besproken. Dit deel van het boek wordt afgesloten met een analyse van de praktische uitvoering van het concept single audit en de
mate waarin het Rekendecreet van het bedrijfsrevisoraat een performantie-audit verwacht.
Bedrijfskundige studie over de implementatie van nieuwe audit-taken.

EDP Auditing (Electronic Data Processing), in de praktijk beter bekend als IT Auditing, is de onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van de betrouwbaarheid, beveiliging,
effectiviteit en efficiency van geautomatiseerde informatiesystemen, de organisatie van de automatiseringsafdeling en de technisch/organisatorische infrastructuur van de
geautomatiseerde gegegevensverwerking.
'It is time, 15 years on from the coining of the "Audit Explosion", to re-appraise the growth of new forms of auditing. As we move into what might be called "Auditing in Austerity"
this book gives us that overview. An extremely well-informed team of authors has been assembled to deliver a comparative analysis that successfully mixes "insider" and
"outsider" perspectives. This should be required reading, not just for auditors and their academic hangers-on, but for the wider audience of those interested in contemporary
developments in democratic accountability and policymaking.' – Christopher Pollitt, Catholic University of Leuven, Belgium 'This book fills an important gap in the market. At a
time when governments around the world face the largest deficits in decades, there is a strong need to reduce public expenditures whilst ensuring greater value for money from
public services. This book addresses these concerns and many more. Each of the chapter authors is a senior practitioner and/or an academic who specialises in performance
auditing and accountability in modern complex democracies. They explore the nature of the concepts which underlie current practice; set out a variety of institutional structures
and processes, and identify the limits of both theory and practice. These make this a book of considerable significance and one which makes an important contribution to our
understanding of the democratic process. This is not a narrowly-focused book only of interest to those who specialise in performance auditing. Given the richness of its analysis
and the fine-grained understanding of institutions and processes, it has much to say to students of public administration, management and policy analysis. I am confident that this
will rapidly become the standard reference for those who are interested in performance auditing.' – Peter M. Jackson AcSS, University of Leicester, UK 'What a good read.
Insightful and challenging. It is likely to incite a lot of discussion on the wide-ranging views from the very well-informed and qualified contributors, not least from those who
actually have to implement the findings and recommendations of performance audit reports. The focus is rightly on accountability for performance not only in achieving
government program objectives in an economic, efficient and effective manner, but also on the audit institutions themselves. It should be welcomed by the public sector and
particularly by the parliamentary institutions concerned with achieving accountability for government performance.' – Pat Barrett AO, Australian National University and former
Australian Auditor-General (1995–2005) 'This book is a much welcome tonic for public administration. It is one of the few books that explicitly focus on how audit institutions carry
out their performance auditing responsibilities. While auditors will likely read this, the authors have geared the book to a broader readership, including public managers who are
often the subject of performance audits.' – From the foreword by Paul Posner, George Mason University, US This state-of-the-art book examines the development of performance
audit, drawing on the experience in a number of different countries, including the United Kingdom, the United States, Australia, the Netherlands, and Belgium. The expert
contributors identify the trajectory of performance audit, examine how it is conducted and consider what it is contributing to effective government. They conclude that, in the face
of new challenges, performance auditors should focus both on their core responsibilities to ensure accountability, and continue to develop more insightful and sophisticated
approaches to enable them to assess the growing complexity of the delivery of public services. By doing so, they can continue to play a valuable role in democratic accountability.
Providing an up-to-date overview and discussion of performance audit, this highly topical book will appeal to all those working within audit, academics working in the fields of
public management and public administration, as well practitioners in and close to state audit institutions. Members of Parliament, evaluators, internal auditors, researchers,
policy analysts and consultants will also find this book invaluable.
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
A new regime for prospectuses has recently become effective in Belgium, following the European Directive 2003/71/EC and the Commission Regulation 809/2004. This book
discusses the role of the auditor in conjunction with various parts of the prospectus. It explains how the auditor has to organize and perform his work and how he has to report on
the information required by the law, the Prospectus Directive, and the Regulation. In providing guidelines on the performance of the various audit tasks, there is also some
guidance on the nature, the content, and the qualitative characteristics of the information which is reported on. This guide also takes into account various other documents that
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give recommendations or advice on the application of the Regulation or on the auditor's involvement in conjunction with the issuance of a prospectus under the Regulation. Such
other documents were published by the Committee of European Securities Regulators (CESR) and by the FÃ?Â(c)dÃ?Â(c)ration des Experts Comptables EuropÃ?Â(c)ens Federation of European Accountants (FEE). As the European Commission Regulation is applicable directly in all Member States of the European Community, and the Prospectus
Directive is transferred into the national law of all Member States, this book is a valuable guide to this important part of bank and finance law in Europe.
Theorie van de rol van de auditor bij veranderingsprocessen in bedrijven en organisaties, gevolgd door een case.
This guide gives students a complete learning resource. It includes solutions to all Practice Problems and Challenge Problems from the text, an introduction to each chapter, key concepts, examples, chapter
summaries, and chapter exercises with solutions.
"Scandals have undermined investor confidence in the management of firms and drawn global attention to how Management Boards of public firms are in-control of their operations. These scandals cleared
the way for corporate governance committees to define new requirements on the control systems of public firms. However, the requirements of these committees did not prevent new problems with a number
of firms, some of which published an in-control statement. This raises questions with respect to the effectiveness and completeness of the control of these firms, suggesting that possible quintessential
elements or aspects are missing. The internal audit profession has been involved only indirectly in the discussion on corporate governance in the Netherlands. This thesis explores a theory of internal audit in
relation to the nature and the control systems of Dutch public listed firms. This thesis explores literature and current practices to obtain a clear view of internal audits theoretical and practical contributions to
the reasons of existence and scope of work in the control system of a firm"--Cover.
Informatiesystemen vormen het zenuwstelsel van onze economie. Bedrijven en instellingen gebruiken informatietechnologie niet alleen voor de ondersteuning van hun bedrijfsprocessen, maar ook voor het
vastleggen van verantwoordingsinformatie en voor het communiceren met klanten, toeleveranciers en andere belanghebbenden. De toepassing van informatietechnologie kan gevolgen hebben voor de
vertrouwelijkheid van gevoelige informatie, de betrouwbaarheid van financiële gegevens of zelfs de continuïteit van de organisatie. De accountant zal hiermee in zijn verschillende functies rekening moeten
houden. Welke richtlijnen zijn daarbij voor de accountant van belang? Op welke wijze gaat de accountant in de praktijk met informatietechnologie om? En welke rol speelt informatiebeveiliging hierbij?
Duidelijk wordt dat de schijnbaar losstaande onderwerpen informatietechnologie, accountancy en informatiebeveiliging niet los van elkaar gezien kunnen worden en in de praktijk ook onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Even duidelijk wordt dat een gebrekkige beveiliging de accountant nog voor een dilemma kan stellen. Edo Roos Lindgreen is deeltijdhoogleraar IT en Auditing aan de Universiteit van
Amsterdam. Daarnaast is hij partner bij KPMG Information Risk Management, columnist bij het automatiseringsvakblad Computable en lid van de redactie van Management & Informatie, het Controllers
Journaal en het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfskunde.
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