KEEP IT (AS) SIMPLE (AS POSSIBLE)
ABONNEMENT
ISO 27001

vooraf
Informatiebeveiligingdoejezo is onderdeel van Kwaliteit en ICT B.V. Informatiebeveiligingdoejezo
richt zich op ondersteuning van organisaties die de veiligheid van hun informatievoorziening
willen verbeteren en onderhouden door middel van een kwaliteitssysteem voor
informatiebeveiliging. Ook helpt Informatiebeveiligingdoejezo bij het nemen van de juiste
privacy- en beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Informatiebeveiligingdoejezo heeft een set hulpmiddelen ontwikkeld, waarmee het verbeteren
en onderhouden van beveiliging en privacy gemakkelijk en efficiënt gaat. De set bestaat uit:
• Een digitale Tool voor ondersteuning van de risicobeoordeling en het
implementatietraject.
•

De ISI-manager, een handige Tool voor het melden van, afhandelen van en rapporteren
over informatiebeveiligingsincidenten.

• Een praktische set templates en voorbeelddocumenten en handreikingen.
Daarbij biedt Informatiebeveiligingdoejezo maatwerk adviesdiensten en ‘hands on’
ondersteuning.
Voor klanten die veel werkzaamheden juist zelf willen uitvoeren heeft
Informatiebeveiligingdoejezo een zeer aantrekkelijke aanbieding, namelijk het Abonnement ISO
27001. Het abonnement ISO 27001 biedt organisaties veel inhoudelijke en praktische
ondersteuning tegen een laag tarief!

Abonnement
Het Abonnement ISO 27001 houdt in:
• Gebruik van onze complete set documenten te weten: templates,
voorbeelddocumenten, handreikingen.
•

Onze digitale Tool voor ondersteuning van de risicobeoordeling en onderhoud van het
ISMS.

•

ISI-Manager, de tool voor het melden van, afhandelen van en het rapporteren over
informatiebeveiligingsincidenten.

•

Tien interactieve bijeenkomsten per jaar, waar een ervaren consultant van
Informatiebeveiligingdoejezo uw vragen beantwoordt, kennis en inzichten met u deelt, u
verder op weg helpt bij het inrichten en /of onderhouden van uw ISMS etc. De
bijeenkomsten worden gehouden op een centrale locatie in het land en duren een
dagdeel. Per organisatie mag één medewerker de bijeenkomst bijwonen.

•

Inzet van een van onze adviseurs op locatie of op afstand voor het uren per jaar dat is
weergegeven in de tabel hieronder. Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij deze uren
inzetten voor een interne audit, een gap analyse uitvoeren, een presentatie voor uw
medewerkers ten behoeve van bewustwording, etc.

Kortom: met het Abonnement ISO 27001 hebt u alle hulp en ondersteuning in huis voor
implementatie en onderhoud van het ISMS!
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Prijstabel geldig van 1 januari tot en met 31 december 2020:
De kosten voor het abonnement voor organisaties met één locatie zijn weergegeven in
onderstaande tabel:
Omvang organisatie

Jaarbedrag

Instapkosten
(eenmalig)

Aantal uren jaarlijkse
ondersteuning
telefonisch en/of 1 x per
jaar op locatie.

1-5 medewerkers/
externen

€ 1.285 – ex. btw

€ 1200 – ex. btw

4 uren

6-10 medewerkers/
externen

€ 1.745 – ex. btw

€ 1500 – ex. btw

6 uren

11-15 medewerkers/
externen

€ 2.335 – ex. btw

€ 1750 – ex. btw

8 uren

16-20 medewerkers/
externen

€ 2.965 – ex. btw

€ 2000 – ex. btw

10 uren

>21 medewerkers/
externen, > 1 locatie

Prijs op aanvraag

Voor extra uren die u nodig heeft, berekenen wij € 120 ex. btw voor ondersteuning per email,
skype of telefoon, en € 150 – ex. btw wanneer wij hiervoor voor een tweede keer op locatie nodig
zijn.
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