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1. MANAGEMENT SAMENVATTING 
 

In het verleden waren er twee hoofdroutes om de ISO 27001 en ISO 22301 te verkrijgen. Het verzamelen van 

de benodigde documenten en informatie uit een verscheidenheid aan bronnen, of het inhuren van een 

consultant voor een hand vast te houden door het proces heen. De eerste optie was goedkoper, maar eindigde 

vaak in een mislukking. De laatste was erg duur en leidde er toe dat waardevolle kennis en expertise 

opgedaan tijdens de implementatie niet voor het bedrijf behouden bleef. 

Nu is het landschap van de implementatie van de ISO 27001 en ISO 22301 fundamenteel veranderd. Aan de 

klant aangepaste online tools leveren nu budget-gebruikersvriendelijke IT of informatiebeveiligers met de 

hoge kwaliteitsinformatie en het advies die ze nodig hebben op één plek. Dit vermindert radicaal de 

implementatiekosten, terwijl gewaarborgd wordt dat een project snel en effectief afgerond wordt.  

De voordelen die deze tools opleveren (grote kostenbesparingen vergeleken met de inhuur van, hoge- 

kwaliteit-klaar-om-direct-te-gebruiken documentsjablonen, behoud van de kennis in het bedrijf, 

stapsgewijze begeleiding en ondersteuning vanuit de community) maken dat deze nieuwe benadering van 

implementeren van de ISO 27001 en ISO 22301 een niet te stuiten optie.  

2. INTRODUCTIE 
 

De tools beschikbaar voor een bedrijf om de ISO 27001 en ISO 22301 te implementeren hebben een 

gigantische sprong voorwaarts gemaakt, tot het punt dat de behoefte aan consultants nagenoeg een ding van 

het verleden is geworden.  

Met het kiezen voor de doe-het-zelf benadering riskeert men niet langer meer de mislukking van een project. 

Eigenlijk is het nu een van de eenvoudigste, meest kosteneffectieve opties beschikbaar. In deze whitepaper 

zullen we elke optie meer in detail bekijken, daarmee een eenvoudige vergelijking leverend voor de 

besluitvorming. Ten eerste, laten we een kijkje nemen naar de oude benadering.
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3. DE OUDERWETSE BENADERING VAN DE 

IMPLEMENTATIE VAN DE ISO 27001 EN ISO 

22301  
 

In het verleden waren er effectief twee opties beschikbaar: zoek hoog en laag op het Internet om alle 

informatie en documenten te verzamelen nodig om een implementatieproject uit te voeren; of de inhuur van 

een consultant om in het bedrijf te komen helpen om al de noodzakelijke stappen te zetten.  

1. Poging implementatie zonder ondersteuning  

In het verleden, zonder de nieuw tools en platformen die we vandaag de dag hebben, was het proberen te 

verzamelen van al de benodigde informatie, uit een verscheidenheid aan online bronnen, een zware taak. En 

een die geen consistente, hoge kwaliteit resultaten garandeerde. Deze benadering presenteerde een aantal 

problemen:  

 Slechte kwaliteit documenten – Met geen enkele fatsoenlijke locatie voor documentsjablonen, 

moesten mensen een verscheidenheid aan online bronnen doorzoeken en worstelden met het vinden 

van benodigde hoge kwaliteit en consistente gearrangeerde documenten. 

 Geen implementatiebegeleiding – Zonder een heldere structuur en plan voor de implementatie  

van de ISO 27001 en ISO 22301, kan een project onbeheersbaar en duur worden.  

 Geen ondersteuning indien een project vastloopt – Implementatieprojecten kunnen een 

uitdaging worden, dus er is een grote kans dat op een bepaald punt hulp nodig is. De antwoorden 

kunnen worden gevonden op verschillende Internetforums, maar dit betekent vaak vertrouwen op 

advies met onzekere geloofwaardigheid.  

 Het is tijdrovend – Wanner onzeker over hoe precies iets te doen, dan duur het veel langer dan 

vooraf gedacht. Dus hoewel er geen voor de hand liggende kosten zijn, zoals het betalen oor een 

consultant, kan het proces nog erg duur worden (denk alleen maar aan de waarde van tijd).  

En, tenslotte, het kan een frustrerende optie zijn; niet weten wat hierna te doen, of waar te beginnen en er 

nooit zeker van te zijn of de documenten juist zijn. En alles doen zonder ondersteuning gedurende de weg.  

2. Inhuur van een consultant 

De inhuur van een expert, ervaren in de implementatie van de ISO 27001 en ISO 22301, zal helpen de klus 

klaren. Echter, consultants zijn niet goedkoop, dus deze optie is een dure.  
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En met de opkomst van nieuwe online tools deed het de kosten van implementatie radicaal verminderen 

(voornamelijk door het ontkennen van de behoefte aan consultants), de kosten-baten-vergelijking begint een 

stuk minder aantrekkelijk ui te zien. Het probleem met deze optie is:  

 Consultants zijn duur – Dit is de tijd van expert en dat zie je terug in de factuur. En met de 

benodigde hoeveelheid tijd voor een typisch implementatieproject, kan de factuur snel omhoog 

schieten.  

 Geen kennisoverdracht – Een consultant kan een bedrijf helpen de ISO 27001 en ISO 22301 

sneller te implementeren (alhoewel de verantwoordelijkheid voor de voortgang bij het bedrijf 

liggend, is dit geen garantie). Echter, wanneer die consultant vertrekt dan laten ze de kennis en 

expertise bij hen. The consultant heeft een lage prikkel om zijn kennis door te geven, omdat dit zijn 

levensonderhoud bekostigd; hij wil verderop het pad nog nodig zijn. Het is veel beter de kennisbasis 

van de ISO 27001 en ISO 22301 certificatieproces sterk binnen de organisatie te houden.  

 Geen garantie op certificatie – Geen consultant, hoe ervaren ze ook zijn, kunnen een ISO 27001- 

/ ISO 22301-certificatie beloven. Wat vaak wordt vergeten dat wanneer consultants worden 

ingehuurd is dat, ondanks dat ze een helpende hand bieden door het proces heen, zij er slechts zijn 

om te adviseren. Het succes van implementatie en certificatie ligt in de handen van het bedrijf.  

Deze whitepaper draait niet om het werk van de consultants te badineren. Velen zijn ervaren en effectieve 

consultants die naar een bedrijf zullen komen en de hand vasthouden gedurende het gehele proces van 

voorbereiding en het verkrijgen van certificatie.  

Echter, de stelling hier geponeerd is dat vandaag de dag een proactief bedrijf kan het werk gedaan krijgen in 

een fractie van de kosten van de inhuur van deze experts. Terwijl het geen zilveren kogel oplossing is, bieden 

online tools een effectieve alternatieve keuze.  

 

4. HOE ONLINE TOOLS KUNNEN HELPEN MET DE 

ISO 27001 EN ISO 22301 
 

Allereerst, wat zijn deze tools? Het zijn online diensten die alle de documentsjablonen en het benodigde 

advies leveren om de ISO 27001 en ISO 22301 te implementeren. Het idee achter deze diensten is 

implementatie mogelijk te maken zonder een consultant nodig te hebben.  

Deze benadering zal niet voor iedereen zijn en is geen toverstokje. Feitelijk, geen van de beschikbare 

oplossingen zal al het zware werk wegnemen. Alleen online tools bieden het vermogen om een 

implementatieproject succesvol af te ronden met minder rompslomp, stress en kosten.  

Dus wat moeten de online tools bieden? 

De benodigde informatie – Beste online tools zouden een grote opslag van middelen, sjablonen, advies 

en ondersteuning (allemaal gericht op het helpen met de implementatie). Door de behoefte van jagen rond de 

informatie te vermijden, kan dit een grote hap tijd en gedoe besparen.  

Hulp wanner het nodig is – Tenzij ervaren in de implementatie van ISO 27001 en ISO 22301, enige 

begeleiding zal waarschijnlijk wel nodig zijn. Deze tool dienen de meeste functies van een consultant uit te 

voeren, stapsgewijs lopen door het proces in een vergelijkbare manier (zelfs het leveren van live een-op-een 

begeleiding met een expert). Het is niet geheel hetzelfde als een consultant op kantoor, maar de tools zouden 

alle ondersteuning moeten bieden (en, het meest belangrijke, wanneer het nodig is).  
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Geen ISO 27001 of ISO 22301 kwalificaties vereist – Het proces dient zo te zijn ontworpen om zelfs 

een beginner van start tot finish door een implementatieproject. Dat betekent dat er geen noodzaak is voor 

eerdere ISO 27001- of ISO 22301-kwalificaties om alles te begrijpen (maar om ze te hebben is geweldig). Met 

een logische benadering en voldoende motivatie moet het gestructureerde proces makkelijk te volgen zijn.  

Direct te gebruiken documentsjablonen – Toegang tot alle benodigde sjablonen voor de implementatie 

van ISO 27001 en/of ISO 22301 is een groot voordeel. Online diensten zouden sjablonen moeten leveren die 

voor het grootste deel volledig zijn (terwijl ze ook de flexibiliteit leveren om ze aan te passen aan de specifieke 

behoeften van het bedrijf).   

Ondersteuning vanuit de community – Gedurende een implementatieproject is het erg handig om te 

communiceren met experts, maar ook met andere mensen in dezelfde situatie. Goede online tools dienen 

gesprekken met echte experts toe te staan maar ook met gelijken, betekende dat ideeën gedeeld en vitale hulp 

kunnen worden. 

Additionele tools – Naast de begeleiding, documentsjablonen, en ondersteunende diensten, dienen de 

beste sites ook wat bruikbare tools te bieden om te helpen bij de besluitvorming. Als voorbeeld, tools die 

helpen bepalen wat specifiek nodig is voor implementatie, welke van de vereiste documenten en informatie 

ontbreken en hoe lang kan een zo’n project duren. 

 

5. DUS WELKE IMPLEMENTATIE OPLOSSING IS 

VOOR U DE BESTE? 

Welk pad u bewandeld om te ISO 27001 en ISO 22301 te implementeren hangt al van uw unieke situatie. Dus 

om u te helpen beslissen welke benadering voor u de beste is, vindt u hier een snelle gids voor uw opties:  

Inhuur consultant: 

 Indien tijd is een belangrijke zorg voor u is. Het inhuren van een consultant zal u helpen in een kort 

tijdsbestek  succes te behalen.  

 Indien u geen mensen heeft die tijd vrij kunnen maken voor een implementatieproject. Een 

consultant kan optreden als die persoon op de werkvloer.  

 Indien kosten niet uw grootste zorg is. 

 Indien u er zeker van bent dat een eersteklas consultant kunt krijgen, dan is dit de beste manier om 

te waarborgen dat zijn toegevoegde waarde op tafel zullen leggen.  

Doe het zelf zonder ondersteuning: 

 Indien veel tijd heeft om in uw project te stoppen.  

 Indien u niet genoeg financiering heeft of u budget nagenoeg nul is. 

 Indien uw projectscope erg smal is, anders kan het erg gecompliceerd worden. 

 Indien u al over mensen in huis beschikt die bekend zijn met het onderwerp van de ISO 27001 of ISO 

22301. 

Gebruik van online tools: 

 Wanneer u het snel dient te implementeren.  

 Indien de scope van uw project breed is of een aantal van processen betreft.  

 Zelfs als de ervaring en kennis in huis over de onderwerpen laag is.  
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 Indien u wat tijd over heeft maar niet wilt dat de dagelijkse werkzaamheden te veel worden belast.  

 Indien uw budget laag is.  

 Indien de kennis van de implementatie van ISO 27001 en ISO 22301 in huis wilt houden.  
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6. CONCLUSION
 

 

Waar het eens de meest voor de hand liggende weg was naar een succesvolle implementatie van de ISO 

27001 en ISO 22301 om een consultant in te huren, zijn de mogelijke opties voor u nu uitgebreid. In plaats 

van het bepalen van informatie die u nodig heeft uit een reeks van online bronnen, kunt u nu een toegewijde 

(dedicated) een-stop-winkel online diensten gebruiken.   

De opkomst van deze nieuwe online tools maakt, voor het eerst, de doe-het-zelf benadering om te 

implementeren een uitvoerbare. Maar gewoon omdat u nu de documenten heeft, het advies en de 

ondersteuning allemaal op een plek online, het niet betekent dat deze optie ideaal voor u is.  

Voor in te stappen in een implementatieproject het is van wezenlijk belang de methode te kiezen die het best 

bij u past bij uw behoeften. En dat hangt sterk af van uw unieke situatie. Voor sommigen zal het inhuren van 

een consultant de beste optie zijn; voor anderen bieden de nieuwe online tools een aantrekkelijke keuze.   

Een ding is zeker; de opkomst ban online diensten hebben het landschap van de ISO 27001- en ISO 22301-

implemtatie veranderd.  
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