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Uw organisatie heeft dagelijks te maken met informatie en het verwerken daarvan: informatie van en over klanten,

maar ook van medewerkers, leveranciers en andere stakeholders. Cyberaanvallen, het verlies van gegevens en het

uitvallen van netwerken zijn daarmee de grootste risico’s waarmee uw organisatie te maken kunt krijgen. U wilt uw

informatiebeveiliging goed op orde hebben. U wilt dit natuurlijk omdat u een betrouwbare partner wilt zijn voor uw

klanten, maar ook omdat de steeds strenger wordende privacywetgeving dit van u eist.

Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het voor uw organisatie is om controle in het kader van de AVG te hebben

oover informatieveiligheid. Met ISO 27001 certificatie laat u die controle zien aan uw klanten, leveranciers en overheid.

Een implementatie van ISO 27001 of NEN 7510 (voor zorginstellingen) is namelijk hét antwoord om uw bedrijfsrisico’s

te verkleinen. Met een gecertificeerd managementsysteem voor informatiebeveiliging weet u zeker dat u er

alles aan hebt gedaan om informatie te beveiligen en te voldoen aan privacywetgeving

U betaalt een klein bedrag per maand en een kleine bijdrage in de opstartkosten

U staat zelf aan het roer: u heeft toegang tot zowel de e-learning, microlearnings en het RMS
voor incidentregistratie

U heeft toegang tot alle rapportages

U bent zelf in staat verbeterpunten in uw organisatie vast te leggen en uit te voeren

WAAROM ISOAVG DIRECT?

DE VOORDELEN

Behaal en behoud met de producten van 
De Vaart en PlusPort uw ISO 27001 certificering

Voor het midden- en kleinbedrijf
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Omdat PlusPort samen met De Vaart dezelfde weg heeft afgelegd naar de ISO 27001 certificering willen wij dat het

Midden- en Kleinbedrijf diezelfde kans heeft. Daarom zijn er pakketten beschikbaar (Extra Small, Small en Medium)

waarvan de producten al door ons zijn ontwikkeld.

Kijk op www.isoavgdirect.nl om te zien hoe De Vaart en PlusPort uw bedrijf kunnen helpen bij het behalen van het

ISO 27001 certificaat. Ook voor de implementatie bieden wij verschillende pakketten aan (goud, zilver en brons),

van ondersteuning tot volledige ontzorging.

Wilt u uw eigen huisstijl in het incidentregistratiesysteem? Dat kan voor een bedrag van € 1.000,-.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Facturatie per halfjaar vooruit.

HET AANBOD VAN ISOAVG DIRECT

BEGELEIDING TOT EEN SUCCESVOLLE AUDIT

Jaarabonnement op de e-learning modules, onbeperkte toegang, inclusief rapportages en digitale

persoonscertificaat voor uw medewerkers:

Incidentregistratiesysteem

Gebruik van het incidentregistratiesysteem gedurende het jaar inclusief meldformulier op mobiel.

tot 25 medewerkers

per maand + eenmalig € 500,- per maand + eenmalig € 500,- per maand + eenmalig € 500,-

tot 75 medewerkers tot 150 medewerkers

• Voor medewerkers:      2 modules voor PC of tablet

• Voor leidinggevenden:     3 modules voor PC of tablet

• Content2GO :          5 trainingen voor mobiel

WAT KRIJGT U?

Extra small Small Medium

€ 50,- € 75,- € 100,-

Content2Go

Met deze 5 handige microlearnings

houdt u eenvoudig de awareness rondom

data security op peil.

Alle trainingen altijd bij de hand op

mobiel of tablet.
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