
 

 

De privacywetgeving en andere 
regelgeving verplichtbedrijven en 
organisaties om een beleid voor 
informatiebeveiliging te ontwikkelen en te 
implementeren.  
Het MKB en kleinere organisaties hebben 
daar, in tegenstelling tot grote 
ondernemingen, vaak niet genoeg eigen 
mensen en middelen voor. Conclusion 
Digital Resilience biedt uitkomst. Met 
Information Security Officer as a Service. 
 
ONTDEK DE VOORDELEN 
VAN ISO AS A SERVICE 
Met Informatie Security Officer as a Service 
heeft u een abonnement op een toegewijde 
senior Information Security Officer en alle 
bijbehorende dienstverlening. Ook ideaal om 
op terug te vallen als u (tijdelijk) extra 
capaciteit nodig heeft vanwege 
grote veranderingen binnen uw organisatie. 
Of als u geen beroep kunt doen op uw huidige 
security officer(s). 
 
ALLES VOOR UW SECURITY 
EN CERTIFICERING 
Met ISO as a Service beschikt u over een 
senior informatiebeveiligingsspecialist op van 
tevoren afgesproken dagen en tijden. De ISO 
adviseert over zaken als (informatie-
)risicobeheer, beleidsselectie 
en implementatie. Daarnaast coacht de 
ISO uw bedrijf en mensen waar nodig of kan 
uw certificering voorbereiden.  
 
DE ISO HOUDT U EN 
UW MENSEN OP DE HOOGTE  
Op gezette tijden heeft u een bespreking met 
de ISO, waarbij de bereikte doelen worden 
besproken en nieuwe doelen worden gesteld. 
De ISO evalueert (audit-)rapporten, voert 
Risk assessments uit, ontwikkelt de volgende 
stappen en introduceert indien nodig 

aanvullende maatregelen. 

 
 

INZETBAAR VOOR OVERIGE 
SECURITY DIENSTEN 
De ISO as a Service kan u verder helpen met 
een breed scala aan extra diensten. Denk 
daarbij onder meer aan penetratietesten, 
awarenesstrainingen en security maturity 
assessments of begeleiding naar een ISO 
27001 certificering. Kortom, alles om de 
informatiebeveiliging en ‘security maturity’ van 
uw organisatie te laten groeien tot een 
optimaal en volwassen niveau. 
 
OOK PARAAT BIJ INCIDENTEN 
De ISO werkt op vooraf besproken dagen bij 
u on-site, waar nodig in teamverband met uw 
eigen medewerkers. Uiteraard staat de ISO 
ook bij escalaties en incidenten voor u klaar. 
Of dat nu op of buiten de afgesproken dagen 
gebeurt. Zo bent u altijd verzekerd van de 
juiste kennis en expertise. En een goede 
nachtrust. 

 
U WEET VAN TEVOREN WAAR U 
AAN TOE BENT 
We leveren onze diensten op basis van fixed 
price en fixed deliverable. Vanzelfsprekend is 
Time Hire voor specifieke kennis ook 
mogelijk. Onze diensten zijn bovendien 
ingericht op basis van specifieke marktkennis. 
Daardoor weten we wat er in uw branche 
speelt en spreken we uw taal.  
 
BENUT DE VOORDELEN VAN 
HET CONCLUSION ECOSYSTEEM 
Voor eventuele vervolgtrajecten en uitbreiding 
(Remediation) kunt u altijd putten uit ons 
brede Conclusion ecosysteem, met 
uiteenlopende specialisaties op het gebied 
van Business Transformatie en IT Services. 

 

TEST ONS EN MAAK EEN AFSPRAAK 
We laten graag zien wat we voor u kunnen 
betekenen. Neem voor een verhelderend 
gesprek contact op met Dennis Pieterse, Unit 
Manager: mail naar dpieterse@conclusion.nl 
of bel +31 6 83 096 885. 

INFORMATION 
SECURITY 
OFFICER 
AS A SERVICE 
Kennis en expertise wanneer u die nodig 
heeft 


