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ALGEMEEN
Winfried Nanninga heeft ruim twintig jaar ervaring met het uitvoeren en leiding geven
aan complexe audits en bijbehorende verbeter trajecten. Op basis van zijn
deskundigheid en jarenlange inzet voor het vakgebied is Winfried Nanninga in
december 2015 gevraagd om toe te treden tot het bestuur van het NOREA.
Daarnaast heeft Winfried Nanninga ook een professionele veranderkundige
achtergrond, waardoor hij in staat om ook bij tegengestelde belangen tot praktische en
voor iedereen werkbare oplossingen te komen. Als persoon is Winfried Nanninga
kennis-gedreven en mensgericht.

WERKERVARING
Afgelopen jaren is Winfried Nanninga betrokken geweest bij een groot aantal audits en
adviestrajecten. Recente interim werkzaamheden zijn geweest;
2018-2019 Kwartiermaker IT-security gemeente Amsterdam
2017-2018 Lead IT auditor ai Kamer van Koophandel
2016-2017 Adviseur digitalisering Raad voor de Rechtspraak
2015-2016 Lead auditor ai Logius
2013-2015 Hoofd Internal Audit ai Hanzehogeschool
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Winfried Nanninga heeft een ruime ervaring als auditor, interim manager en adviseur
binnen het gehele domein van Governance Risk & Compliance. Zowel wat betreft het
initiëren, als het uitvoeren en leiding geven aan, complexe verbeter- en
vernieuwingstrajecten, vaak in opdracht van directies, raden van bestuur, etc.
Vanaf 2016, verbonden als partner aan BKBO bv.
Uitvoering van audits voor met name overheidsorganisaties en leveranciers voor de
lokale overheid. ENSIA, DigiD, Suwinet audits, TPM’s, ISAE 3000 en 3402 Type I en II.
Ook Opdrachtgerichte Kwaliteits Beoordelingen.

Functie: IT auditor
2012 - 2016, verbonden aan ACS coöperatie in Driebergen
Uitvoeren van audit en adviestrajecten, met name voor grote interne audit diensten.
Uitvoeren van DigiD audits, TPM’s, ISAE 3000 en 3402 audits, kwaliteitsaudits etc.

Functie: Omzetverantwoordelijk voor de audit en advies dienstverlening.
2011 – 2012, Balance Financieel Management, GRC audit & advies
Balance is onderdeel van de Hudson Group een VS beursgenoteerde organisatie met
een mondiale omzet van meer dan 1 miljard dollar.

Functie: Leiding geven aan, en omzet verantwoordelijk voor een GRC-practice.
2009 tot 2011, Nanninga & Partners BV, Governance, Risk & Compliance
Gevestigd als zelfstandig adviseur en managing partner van Nanninga & Partners.

Functie: Zelfstandig gevestigd adviseur op gebied van audit & advies.
2009 Atos Origin, Managed Operations, SAP/ GRC Consultancy, Utrecht
Verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe SAP GRC practice binnen Atos MO

Functie: Opzetten van een nieuwe GRC/ SAP Consultancy organisatie ter ondersteuning
bestaande SAP en Oracle eBS uitbestedingstrajecten (AKZO, Philips, etc). Bevorderen
architectuur denken SAP eSOA, SAP Solution Manager. Verbeteren kwaliteit ITgovernance en klantcontact middels (CobiT). Opzetten van een systeem van
gestandaardiseerde en klantvriendelijke SAS-70 rapportage.
2006 - 2008 Capgemini Public & Finance, Business Consultancy, Utrecht
Binnen SAP practice inrichten van een nieuw team dat zich richt op de IT-governance
aspecten van SAP implementaties en daarmee de basis legt voor langdurige
klantrelaties.

Functie: Senior SAP Business Consultant. Opzetten van een nieuwe ‘beheerfocus’
binnen de SAP/ERP practice enerzijds gericht op verander & verbeter vraagstukken
binnen staande IT-beheerorganisatie (SAP SM, SAP CCC) als de integratie & alignement
van lopende SAP projecten met (toekomstige/ ge-outsource-de) bedrijfsvoering & IT.
2003 -2006 Capgemini Outsourcing, Utrecht
Deels vanuit een commerciële rol betrokken bij het opzetten van nieuwe divisie
Outsourcing.

Functies: Als bidmanager bij Sales & Salessupport: begeleiden van Europese
aanbestedingstrajecten en het coördineren van de tijdige beantwoording van RFI’s en
RFP’s inzake sourcing/outsourcing.
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Deels vanuit een inhoudelijke rol betrokken bij Capgemini outsourcing
Functie Transitiemanager en adviseur: Adviseren en begeleiden van grootschalige
transities van overgenomen (ge-outsourcde) IT-beheerorganisaties.
2004-2005 Voorzitter Ondernemingsraad Capgemini Outsourcing
Als voorzitter leiding gegeven aan de ondernemingsraad bestaande uit vijftien leden.

Functie: Leiding geven (leading by example) aan de OR. Betrokken geweest bij een
aantal ingrijpende reorganisaties en overnames. Eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse
arbeidsvoorwaarden.
1999 -2002 Capgemini ISM, Governance, Nieuwegein
Actief betrokken bij het vormgeven van een nieuwe IT Governance practice.

Functie: Business Consultant Governance. Externe adviseur en interim manager op het
gebied van inrichten en optimaliseren van complexe IT beheer organisaties.
1992 -1999 Defensie Accountantsdienst, Internal audit, Den Haag
De auditdienst was toen der tijd een topinstituut op gebied van security & auditing,
waar de Big Four kantoren regelmatig de kunst kwamen afkijken.

Functie: IT-Jurist/ IT- Auditor (governance & compliance) IT-audits en financiële audits
in het kader van de jaarrekeningcontrole; Datacentrum audits, applicatie audits,
financial audits, de defensie brede invoering van risk management,
kwaliteitsverbetering (ISO, NKI) en een organisatie omspannend systeem (>100.000
medewerkers) voor privacy waarborging.
1990 - 1992 TAS Groep, Baarn
Detacheringsorganisatie

Functie: Externe adviseur Externe consultancy werkzaamheden en intern adviseur van
de directie.
1988 -1989 Pandata, Rijswijk
Pandata opleidingsinstituut was niet alleen vermaard als ontwikkelaar van de SDM
methodiek, maar ook een vermaard kenniscentrum voor innovatie.

Functie: Docent SDM/ SDW bij het Pandata Opleidingsinstituut.
1987-1988 Rechtbank, Amsterdam
Parttime griffier bij de enkelvoudige strafkamer van de Rechtbank Amsterdam.

ERVARING ALS INTERNAL AUDITOR
Op het gebied van internal & operational auditing, is Winfried Nanninga actief
betrokken bij het adviseren en zelf ook leiding geven aan interne audit afdelingen.
IAF Logius: in 2016 was Winfried Nanninga als Lead auditor werkzaam bij Logius,
onderdeel van BZK en beheerder van onder meer "DigiD" “eHerkenning” en
"MijnOverheid".
IAF Hanzehogeschool: op verzoek van het College van Bestuur was Winfried
Nanninga ruim anderhalf jaar verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe
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interne audit functie bij de Hanzehogeschool, met ruim 25.000 studenten, 2500
medewerkers en een jaarlijkse begroting van 220 miljoen euro.

ERVARING ALS DOCENT
Winfried Nanninga is als docent de afgelopen periode betrokken bij verschillende
ontwikkelingen in het onderwijsveld:
•
Docent en curriculum verantwoordelijk voor de AVANS HBO IT-auditopleiding
•
Verbonden aan de master IT auditing opleiding van de ERASMUS universiteit
te Rotterdam
•
Inhouse trainingen bij verschillende accountancy organisaties
•
Inhouse trainingen "Ontwikkelingen in de cloud"
•
Jaarlijkse open inschrijving training voor het Engelstalige CISA examen van
ISACA

BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN
Winfried Nanninga heeft verschillende bestuurlijke activiteiten in de afgelopen periode
ontwikkeld:
•
Lid van het bestuur van het NOREA
•
Lid werkgroep ENSIA van NOREA
•
Lid van de Raad van Toezicht Schoolleidersregister
•
Voorzitter van het platform van zelfstandig gevestigde IT Auditors (PLAZA)
•
Lid van de stuurgroep van de Commissie Educatie van het NOREA
•
Deelnemer Innovation Award IIA
•
NOREA publiciteitsprijs (2x)
•
Initiatiefnemer werkgroep Effect Based Auditing.

OPLEIDINGEN
Winfried Nanninga heeft zich op een veelheid van vakgebieden ontwikkeld.
Onderstaand een korte specificatie van de belangrijkste en/of meest actuele
opleidingen.
2015 - 2015
Opleiding bij ISACA Nederland tot gecertificeerd IT Auditor en het
met succes afronden van het CISA examen (beste 20%
wereldwijd).
2010 - 2011
Risicomanagement NIBE SVV, Amsterdam. Leergang
Risicomanagement, gedurende één jaar, vier modules inclusief
onderzoeksopdracht.
2005 - heden
Op basis van opleiding en ervaring door de OOA erkent en
gecertificeerd als veranderkundig organisatieadviseur (CMC).
2002 - 2005
Masters opleiding Management Consultancy (MMC), Vrije
Universiteit Gericht inrichting en verandering van organisaties.
1997 - 1999
Promotie onderzoek aan de Economische faculteit van de Vrije
Universiteit. Onderzoek naar de inrichting en organisatie van ICTuitbesteding relaties.
1995 – heden
Door NOREA erkend en ingeschreven als register IT auditor.

4 van 5

1992 - 1995

1988 -1989
1980- 1987

Postdoctorale opleiding EDP-Auditing aan de Vrije Universiteit/
NIVRA Vakopleiding tot EDP-auditor met additionele NIVRA
examens; BIV AO/IC en controleleer. Organisatiegerichte
afstudeerrichting Systems Auditing.
Pandata, Rijswijk. Docent SDM/ SDW bij het Pandata
Opleidingsinstituut.
Universitaire opleiding Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit
(mr) Afstudeerrichting: Privaatrecht, Intellectuele Eigendom en
Recht & Informatica.

PUBLICATIES
2015
2013

2003

IT complexiteit en beheersing, lustrumbundel ESAA Erasmus Universiteit
Waarderend Auditen, effectieve auditaanpak door gebruik van AI, IT Auditor
4e kwartaal Aan dit artikel is de NOREA publiciteitsprijs 2013 toegekend
Information Governance Structure (IGS), Informatie, juni 2011
Audit als Interventie, artikelenserie in de EDP Auditor, voorjaar 2010,
Bekroond met de NOREA publiciteitsprijs
De IT-auditor als gerechtelijk deskundige, EDP-Auditor, jaargang 18
volgnummer 2
Het groeiend belang van Functioneel Beheer bij ERP-beheer, ITSMF Best
Practices, IT Beheer Jaarboek 2007
Effect van ERP op applicatiebeheer onderschat, AutomatiseringsGids,
d.d. 28 april 2006
ERP versterkt leidende rol van het Functioneel Beheer, AutomatiseringsGids,
juni 2006
ASL voor de inrichting van Competence Centers, TIES Magazine, nr. 5, juni
2006
De onvoorziene gevolgen van de invoering van Basisregistraties. Overheids
Management, sept. 2006
Performance verbetering in organisaties

2001

Beveiliging en Service Level Agreements, uitgegeven door Ten Hage Stam

2001

Business Architect: De accountant van de 21e eeuw? - De Accountant, juni
2001

2011
2010
2009
2007
2006
2006
2006
2006
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