
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mogelijke oplossingen, dus neemt u gerust contact 

met ons op!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CareSecure, onze meerwaarde 

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker voor 

organisaties, zowel voor grote als voor kleinere 

organisaties. Grote uitdagingen op het gebied van 

beveiliging en privacy vragen steeds meer aandacht. 

Organisaties zijn de laatste jaren kwetsbaarder 

geworden voor cybercriminaliteit, hackers, DDOS 

aanvallen, ransomware, etc.  Een toenemende inzet en 

afhankelijkheid van internetdiensten vergroot deze 

kwetsbaarheid. Medewerkers zijn zich vaak 

onvoldoende bewust van risico’s die worden gelopen. En 

dan neemt ook de wet- en regelgeving, met name op 

gebied van privacy toe. Met meer mogelijkheden voor 

toezichthouders om hoge boetes op te leggen.  

Aandacht voor deze ontwikkelingen en oplossingen 

vragen een expertise en workload die lang niet altijd 

beschikbaar is binnen de eigen organisatie. CareSecure 

heeft een zeer uitgebreide ervaring met deze 

vraagstukken en biedt een uitgebreide dienstverlening, 

uitgaande van verschillende arrangementen.  

 

Informatiebeveiliging Management Dienst 

Het bestuur van een organisatie is altijd eindverantwoor-

delijk voor het voeren van een adequaat beleid op 

gebied van informatiebeveiliging en privacy. Ook 

wanneer activiteiten worden uitbesteed aan bijvoorbeeld 

een ICT leverancier, blijft de opdrachtgever zelf 

verantwoordelijk. Het is echter niet altijd haalbaar om 

hiervoor voldoende aandacht te hebben en/of alle 

verwerkingen, processen en procedures (juridisch) 

actueel te houden. Daarom bieden wij u hiervoor een 

abonnementsdienst aan in de vorm van een 

“strippenkaart”. Hierdoor weet u dat u nooit te veel 

betaalt (facturering vindt plaats op basis van 

daadwerkelijk bestede uren). Wij zijn graag bereid om dit 

nader toe te lichten !! 

 

CONTACTGEGEVENS 

CareSecure BV, Hogewerf 38, 3131 BZ Vlaardingen 

www.caresecure.nl, email: info@caresecure.nl 

Tel.nr. 070-8200 911 

 

 

 

Onze Informatiebeveiliging 

      Management Dienst 
 

Functie informatiebeveiliging 

Informatiebeveiliging: bij wie beleggen we dit ? Dit is een vraag 

waar veel organisaties heden ten dage mee kampen. Het is 

niet voor alle organisaties mogelijk hiervoor een nieuwe functie 

te creëren, en ook zeker niet altijd nodig. Informatiebeveiliging 

vraagt echter om expertise en aandacht. Een medewerker die 

hiermee wordt belast dient niet alleen tijd aan de invulling van 

deze functie te besteden, maar zal ook tijd moeten investeren 

in het onderhouden van kennis op dit gebied en de 

ontwikkelingen in de gaten moeten houden. Met onze 

Informatiebeveiliging Management Dienst (IMD) kunt u te allen 

tijde een beroep doen op onze deskundigheid op gebied van 

informatiebeveiliging en privacy, en hoeft u zelf deze 

deskundigheid niet in huis te halen. 

 

Ons aanbod 

CareSecure biedt niet alleen deskundigheid op gebied van 

informatiebeveiliging en privacy, maar wij zijn ook goed bekend 

met de processen binnen verschillende organisaties, zoals 

zorginstellingen en gemeenten. Onze dienstverlening gaat uit 

van een “strippenkaart”, waarbij onze dienstverlening op afroep 

beschikbaar is. Het kan hierbij gaan om: 

- Beleid met betrekking tot informatiebeveiliging 

- Inventarisatie van risico’s 

- Kennis, bewustwording en training 

- Ondersteuning bij incidenten 

- Naleving (audits) 

- Rapportages 

 

Uw eigen contactpersoon binnen CareSecure verzorgt de 

benodigde acties hiervoor (in nauwe afstemming met u als 

opdrachtgever, zodat u zelf de regie behoudt). Indien nodig 

worden specialisten ingezet (voor bijvoorbeeld de uitvoering 

van penetratietesten). Op deze wijze houdt u grip op uw 

informatiebeveiliging en kunt u ervoor zorgen dat dit adequaat 

is ingericht. U weet zeker dat u nooit te veel betaalt; u betaalt 

altijd achteraf op basis van het verbruik van de strippenkaart. 

Niet verbruikte uren kunt u 1 jaar doorschuiven. 

Strippenkaarten kunt u aanschaffen op basis van 10 uur, 25 uur 

en 50 uur per jaar. Eventueel kunt u voor voorafgaand aan de 

aanschaf van een strippenkaart, een startbijeenkomst laten 

houden, waarvoor wij een dagdeel in rekening brengen. 

http://www.caresecure.nl/
mailto:info@caresecure.nl

