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Verkorte mededeling WWA release 7.0c build 1
Risk Knowledge B.V., heeft onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid van de
informatievoorziening door de Welzijn Website Applicatie (WWA) versie 7.0c, build 1.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de “Richtlijn voor assurance-opdrachten door IT-auditors”
(Richtlijn 3000) van de Nederlandse Orde van EDP-Auditors (NOREA). Dit heeft geleid tot het
volgende oordeel:
Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat op 27 maart 2014, in opzet en bestaan, de
maatregelen en procedures, ter waarborging van de exclusiviteit, integriteit, continuïteit en
controleerbaarheid in en rond het informatiesysteem WWA release 7.0c, build 1, in de
verwerkingsorganisatie Hordijk & Hordijk B.V. in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoen
aan de gestelde normen.
Ons onderzoek was gericht op de opzet en het bestaan van de beheersingsmaatregelen per 27 maart
2014. Wij hebben ons dus geen oordeel gevormd over toekomstige versies en perioden.
Het oordeel heeft geen betrekking op de inhoudelijke juistheid, volledigheid en tijdigheid van de in
WWA 7.0c, build 1, ingevoerde gegevens. Hiervoor zijn de gegevenseigenaren (welzijnsorganisaties)
verantwoordelijk. Verder heeft het oordeel geen betrekking op de werking van andere systemen, die
gegevens uitwisselen met WWA 7.0c, build 1. Die werking valt onder de verantwoordelijkheid van de
desbetreffende systeemeigenaren en/of leveranciers.
Deze ‘verkorte mededeling’ is bestemd voor Hordijk & Hordijk B.V. om in externe uitingen te worden
gebruikt. Voor een volledig beeld van het uitgevoerde onderzoek is het noodzakelijk het door Risk
Knowledge uitgebrachte rapport met kenmerk TB-14/06 te raadplegen. Dit rapport is op de besloten
WWA website gepubliceerd en op aanvraag bij Hordijk & Hordijk B.V. verkrijgbaar voor (potentiële)
cliënten van Hordijk & Hordijk B.V.
Waalre, 27 maart 2014
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