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Het doel van de sessie is om deelnemers wegwijs te maken 
en handvatten te bieden in toewerken naar, inrichten en 
verrichten van Continuous Control Monitoring (CCM).

Continuous Control Monitoring (onderdeel van Digital 
Risk Assessment) is een proces waarbij technologie en 
procedures worden gebruikt om de effectiviteit van in-
terne controles in een organisatie continu te bewaken 
en te beoordelen. Dit kan het monitoren van financiële 
transacties, toegang tot gevoelige gegevens en nale-
ving van regelgeving en beleid omvatten.

Het doel van CCM is om potentiële controle zwakhe-
den in realtime te identificeren en aan te pakken, in 
plaats van te wachten op periodieke handmatige au-
dits of beoordelingen. Dit kan organisaties helpen hun 
algehele controle omgeving te verbeteren en het risico 
op fouten te verminderen.

Op locatie bij de TU Eindhoven bespreken/bediscussi-
eren we dit onderwerp met gastheer Martin de Vries 
(CISO TU/e), waarbij we met elkaar op zoek gaan naar:
• Handvatten om tot CCM te komen, in te richten en 

uit te voeren.
• Technologie die CCM kan ondersteunen, zodat je 

alle (zo veel mogelijk) control van je security frame-
work (ISO, NIST etc..) geautomatiseerd weet testen.

DOELGROEP
Dit event is alleen toegankelijk voor CISO’s. Er is plek 
voor maximaal 20 aanmeldingen, dus wees er snel 
bij!

PROGRAMMA
10.00 – 10.15 Kennismaken, introductie IT Circle   
  en host
10.15 – 11.00 Inleiding Continuous Control  
  Monitoring (Martin de Vries)
11.05 – 12.15 Workshop om te komen tot    
  eerste opzet implementatie-   
  plan CCM & vervolgonderwerpen
12.15 –12.25 Wrap up en afsluiting

VOORBEREIDING
Bepaal vooraf welke vragen jij hebt m.b.t. het opzet-
ten, inrichten en verrichten van Continuous Control 
Monitoring

Aanmelden via CLICK of via de IT Circle Community Officer van je organisatie


