Met informatiebeveiliging aan de slag
Abonnement voor parttime ondersteuning

Baker Tilly biedt organisaties de mogelijkheid ervaren informatiebeveiligers parttime in te
zetten om samen de digitale beveiliging binnen de organisatie actief te managen en naar een
hoger plan te tillen.
Het abonnement bestaat uit:

Voordelen

•

✓ Zonder hoge werkgeverslasten kunt u toch

Quick scan
Een informatiebeveiliger start met een quick scan
om te bepalen waar uw organisatie staat op het
gebied van informatiebeveiliging. Deze analyse
geeft inzicht in uw risicoprofiel en bevat

•

rekenen op een betrokken professional.
✓ Eventueel meerwerk is snel geregeld op basis van
een voorafgestemd tarief en contract.
✓ De parttime informatiebeveiliger leert uw

aanbevelingen over te nemen vervolgstappen

organisatie kennen en kan een optimale bijdrage

en/of in te richten beveiligingsactiviteiten.

leveren aan uw cybersecurity.

Ondersteuning van parttime
informatiebeveiliger*

Deskundige begeleiding

Op basis van uw behoeften gaat een van onze

Onze praktijk staat onder leiding van enkele zeer

experts bv. één dag per kwartaal, maand of week

ervaren informatiebeveiligers. Daarnaast werken wij

bij u aan de slag met de acties die volgen uit de

samen met diverse partners voor specifieke

scan.

aanvullende kennis. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren
van technische penetratietests of het implementeren

* Informatiebeveiliging en cybersecurity kennen

van security oplossingen. Al deze professionals staan

diverse aspecten met bijbehorende vaardigheden en

u bij in uw uitdaging om de digitale weerbaarheid van

expertises. Afhankelijk van uw situatie wordt gekeken

uw organisatie te verhogen.

welke expertise nodig is voor uw organisatie.
Kosten abonnement
Het abonnement heeft een looptijd van minimaal zes
maanden. De kosten zijn:
•

Quick scan: € 1.750
Dit is inclusief interviews op locatie, een
rapportage met uw risicoprofiel en aanbevelingen

•

Meer weten over informatiebeveiliging en cybersecurity?
• Ga naar www.bakertilly.nl/cybersecurity voor blogs,
artikelen en video’s over dit onderwerp.
• Neem contact op met:

en een slotbespreking.

Wilco Brouwers

Parttime informatiebeveiliger: € 1.250 per

Sr. Manager Baker Tilly IT Advisory

werkdag

w.brouwers@bakertilly.nl

Bij de inzet van één dag per maand kunt u voor €

06 12 82 64 62

15.000 per jaar actief aan de slag met
cybersecurity en informatiebeveiliging.

Baker Tilly

