
 

 

ISO Wegen via 12secure-u 

2-daagse training op locatie, 

Deze 2-daagse Training/workshop ISO 27001 start met de basics van de ISO 27001 en ondersteund 
bij het maken van keuzes t.a.v. de reikwijdte van de scope voor het te implementeren ISMS te 
bepalen, informatiebeveiligingsbeleid en technisch informatie-beveiligingsbeleid. Daarna volgt een 
Workshop Appendix : bijlage A, wordt aangegeven hoe je een risicoanalyse kan uitvoeren, wat een 
Verklaring van Toepasselijkheid is en opties gegeven hoe jullie invulling kunnen geven aan het 
behandelplan. Ook verstrekken we jullie de set met templates die wij hebben ontwikkeld aan de 
hand van de jarenlange ervaring bij deze implementatie trajecten zodat jullie deze kunnen gebruiken 
voor de verdere stappen in het implementatieproject.                                                                          
Kosten: 2 daagse training 3700 euro en 1200 euro per pre audit.   

Adviseren & Coachen,  (50/50) 

Begeleiding gedurende een totaal implementatietraject van de ISO 27001. Na de kennismaking en 
inventarisatie van de huidige situatie van de organisatie waarin de ISO 27001 gaat worden 
geïmplementeerd, ondersteunen we jullie bij alle grote stappen in het implementatie proces alsmede 
de voortgang, om dit met elkaar tot een goede afronding te brengen zodanig dat opgegaan kan 
worden voor certificering. In dit pakket maken we een start en zetten we samen de eerste stappen 
van een implementatie traject. Ook verstrekken we jullie de set met templates die wij hebben 
ontwikkeld aan de hand van de jarenlange ervaring bij deze implementatie trajecten. Kosten:  

Adviseren en Begeleiden,  (90/10) 

Onze implementatie begeleider ondersteunt jullie bij de implementatie van de ISO 27001 door 
intensieve, stap voor stap ondersteuning te geven van de start van het implementatietraject, t.a.v. 
het behandelplan en alle keuzes die hierin gemaakt moeten worden. Verder zal met de Security 
Officer alle de benodigde documentatie opgesteld worden conform de norm-eis, de interne audits en 
directie beoordeling gezamenlijk uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat we met elkaar de 
organisatie klaarmaken voor certificatie voor deze norm. Kosten: 

 Implementatie partners werken op basis van nacalculatie 

 Hoe meer de organisatie zelf uitvoert, des te lager de kosten 

Certificatie: 

Voor het certificeren werkt 12secure-u samen met 2 door de RvA gecertificeerde instanties die dus 
goedgekeurd zijn om ISO-stempels te mogen zetten; een grote, dure naam en een kleinere, 
goedkopere naam, maar zeker even betrouwbaar en meer pragmatisch. (30% goedkoper) 

 Certificatie via  

 Certificatie via  

NEN 7510-2017 voor de Zorg, verplicht vanaf 06-2020 

Als men klanten in de zorg heeft raad ik altijd aan om gelijk 7510-2017 mee te nemen, is de afgeleide 
van de 27001 alleen gericht op de Zorg. De 7510 is nu bij de NEN org te registeren (verhoogd 
vindbaarheid) en ze willen de NEN misschien als ISO norm gaan opnemen. Zeker vanwege "HLS" is er 
een groot tijdsvoordeel en dus financieel voordeel te behalen.  


