
Werkt u met persoonsgegevens van uw klanten, in een keten van meerdere 
partijen, in de voorhoede van uw markt of pitcht u om steeds grotere opdrachten? 
Dan heeft u ongetwijfeld al ervaren wat de meerwaarde is van aantoonbaar 
voldoen aan compliance-eisen. Van het kunnen aantonen dat u informatie-
beveiliging en privacy serieus neemt. Met onze unieke dienstverlening bieden  
we u een integrale aanpak.

Pak uw compliance 
ten aanzien van 
informatiebeveiliging en 
privacy professioneel aan

Compliance als kans
Anno nu is een stevig en goed functionerend compliance-
raamwerk een voorwaarde geworden voor succes. Het is hét 
kenmerk van een professionele organisatie die weet dat haar 
reputatie en aanzien in de markt en maatschappij gefundeerd 
is op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van 
de digitale diensten en platformen. Een ontwikkeling die nog 
eens extra op scherp is gezet met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)

Nu nog organiseren
Maar terwijl het belang van compliance toeneemt, worstelen 
veel organisaties met een gestructureerde aanpak van hun 
informatiebeveiliging en privacy- en compliancevereisten. 
Door toenemende wet- en regelgeving ontstaat binnen 
steeds meer organisaties een woud aan lijsten, checklists en 
certificeringen. Tijd voor een integrale en effectieve aanpak.
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Onze aanpak: 
veilig en verantwoord groeien
Met onze bewezen aanpak helpen we u uw informatie-
beveiliging en privacy- en compliance-aanpak te structureren 
én te vereenvoudigen. Dat doen we op een pragmatische 
en hands-on manier. Zo helpen we u bij het opbouwen en 
inrichten van een geïntegreerd en werkbaar raamwerk om 
aan diverse vereisten tegemoet te komen.

Maar dat niet alleen. We vertalen het raamwerk met u 
naar de dagelijkse praktijk in uw organisatie – met uw 
mensen als belangrijkste troef. Denk aan de alertheid van 
uw medewerkers op phishingmails, bedrijfsspionage of 
datalekken. En we helpen u bij de verdere professionalisering. 
Bijvoorbeeld met het ad-hoc en op maat inzetten van (een 
team) aan experts, afhankelijk van de certificering, nieuwe 
standaarden of extra verklaringen waar uw organisatie aan 
moet voldoen. Met als doel dat u veilig en gefocust kunt 
ondernemen, groeien en kansen kunt pakken – nationaal 
en internationaal.

Vertrouw op een slimme 
compliancetool
Met GRCcontrol, de compliancetool van onze partner 
CompLions-GRC, helpen wij u direct concrete stappen te zetten 
in uw integrale compliance-aanpak. Wij richten de tool zo voor 
u in, dat deze goed aansluit op de processen, functies en rollen 
in uw organisatie. Deze cloudoplossing helpt u efficiënt te 
werken: zo ziet u direct overlap tussen verschillende normen, 
waardoor u dubbel werkvoorkomt. Met de rapportages toont 
u toezichthouders aan dat u in control bent.

• Privacy, Governance, Risk, Compliance en Certificering 
efficient georganiseerd

•  Werk aan continue kwaliteitsverbetering van uw 
organisatie

•  Volledig in control dankzij aantoonbare procesborging  
met een gestructureerd digitaal dossier

•	 Veel	expertise	in	het	vertalen	van	compliance- 
raamwerken naar de dagelijkse praktijk van  
organisaties

•	 Efficiënte	en	pragmatische	aanpak,	inclusief	 
hands-on implementatie van compliancemaatregelen  
en -tooling

•	 Uitgebreide	kennis	van	processen	en	risico’s,	 
plus een scala aan specialismen gerelateerd aan  
informatie-beveiliging onder één dak

•	 Integrale	aanpak,	waarin	organisatieprocessen,	 
training en coaching van mensen en inzet van  
technologie steeds hand in hand gaan

Meer weten?
Wilt u meer weten over informatiebeveiliging 
en privacy compliance? Neem dan contact met 
ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. 

Laatste updates
•	 Klantcase:	Succesvolle	cyber	&	privacy	journey	in	

logistieke sector
•	 Informatiebeveiliging	raakt	uw	hele	organisatie

Contact
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