
 

 

1 
 
Copyright ©2014 27001Academy. Alle rechten voorbehouden.   

          

27001Academy vs. een consultant 

Snel de beste optie bepalen voor het implementeren van de ISO 27001 en/of ISO 22301: de 

27001Academy of een externe consultant, met onze handige 27001Academy vs. een 

consultant vergelijkingsmatrix. U zult de voordelen en de risico’s van het inhuren van een 

consulten leren, vergeleken met de hefboomwerking van onze uitgebreide kennis hier bij de 

27001Academy. 

Door gebruik te maken van de vergelijkingsmatrix, zal u beslissing een onderbouwde 

beslissing zijn. U zult weten welke keuze de juiste is voor uw bedrijf, gebaseerd op kosten, 

gebruikersgemak, noodzakelijke tijd en tijdsbesteding en begrijpelijkheid. 

 
Externe Consultant 

 
27001Academy 

 

Een goed consultant is duur, als gevolg van 
de tijd ze terplekke besteden in uw 
organisatie. Helaas, een slechte consultant 
kost nog meer. 
 
 

Omdat u niet aan het betalen bent voor de 
tijd van de consultant, zijn de kosten 90% 
lager! Zelfs, als u ervoor kiest te betalen 
voor Online Advisering, dan zult nog steeds 
een fractie betalen van de kosten van een 
consultant. 
 

De consultant doet al het werk voor u: 
interviews, analyses, creatie van 
documenten, en met de nodige 
aanpassingen. 
 

U doet het zelf, maar niet ALLEMAAL in uw 
eentje. We leiden u naar de vereiste 
ingangen, welke documenten u nodig heeft, 
we leveren u de handleidingen – en, de 
documenten zijn al voor 80-90% voltooid. U 
hoeft alleen de organisatie specifieke 
informatie toe te voegen. 
 

Documentatie wordt volledig op maat 
gemaakt, uw beleid, en u processen. 
 

Met de volledig aan te passen sjablonen, 
kunt u zoveel aanpassen als nodig is om 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
de organisatie. 
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Een consultant kan al het werk voor u doen, 
dus lijkt het dat het voor u tijd bespaart om 
andere dingen te doen. 
 

Wanneer de documenten intern worden 
gecreëerd, door uw eigen werknemers, dan 
zijn die werknemers meer toegewijd aan de 
nieuw gecreëerde regels en hun uitkomsten. 
Ze zullen waarschijnlijk meer de nieuwe 
documentatie volgen, omdat het niet 
opgelegd is van buiten. Iedereen bespaart 
tijd. 
 

Een consultant kan specificeren welke 
stappen te zetten, waar vandaan te blijven, 
waar u uw inspanningen op dient te richten. 
 

Wij doen dat, ook. En zonder het over uw 
schouders mee te kijken. We leveren 
eveneens een stapsgewijze begeliding via 
onze gratis Expert Advies Community, 
documentatiehandleidingen en onze 
optionele Online Advisering (gescheiden 
kosten). 
 

Een consultant ter plaatse leert u 
kwetsbaarheden, kent u strategieën, en 
heeft makkelijk toegang tot 
bedrijfsgeheimen.  

Niemand van buiten het bedrijf heeft 
toegang tot uw vertrouwelijke informatie. 
Zelfs als u kiest voor Online Advisering, dan 
hebben we slechts toegang tot een kleine 
hoeveelheid interne informatie. 
 

De consultant beoordeelt en corrigeert al de 
documenten, om er zeker van te zijn dat u in 
lijn bent met de ISO 27001 of ISO 22301. 

Zo ook wij. We zullen wel tot vijf 
documenten volledig beoordelen zonder 
kosten. Indien u zelfs meer hulp wilt, dan 
kunt u gebruik maken van de onze Online 
Adviseringsdienst tegen een additionele 
prijs. 
 

Een consultant kan u de criteria voor de 
certificatie van de ISO 27001/ISO 22301 
tonen, en u vertellen wat u nodig heeft om 
klaar te zijn voor certificatie.  

Ja, wij doen dat, ook. Onze 
documentsjablonen beslaan 100% van de  
ISO 27001- / ISO 22301-vereisten, en 
leveren begeleiding over wat kan en niet kan 
worden weggelaten. Daar komt bij, dat wij 
er altijd zijn om met u te spreken over wat u 
kunt verwachten van een auditor. 
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Omdat uw ISO 27001-/ ISO 22301-
consultant ook de audit zal uitvoeren, bent u 
verzekerd van compliance. 
 

We zullen dat niet doen. Zoals u wel zult 
verwachten, het wordt beschouwd als een 
tegensteling in belangen, wanneer dezelfde 
persoon ontwerpt en dan het systeem 
controleert. Het kan werkelijk de oorzaak 
zijn van het falen van de certificatie.  
 

Aan het einde van het project, vertrekt de 
consultant – en neemt al die deskundige 
kennis met zich mee. Vaak begrijpen 
werknemers niet eens hoe de documentatie 
te onderhouden, leidend naar afnemend 
gebruik en uiteindelijk tot het afstand doen 
van al die documenten waar u voor heeft 
betaald. 
 

Wanneer u het zelf doet met de 
ondersteuning van de 27001Academy, dan 
houdt u al die kennis in de organisatie, 
Weknemers leren hoe de documentatie te 
onderhouden, het te verbeteren, en het te 
gebruiken op dagelijkse basis. 
 

Consultantvergoedingen zijn meestal vast en 
omvatten het gehele project. Indien u zijn 
werk niet waardeert dan dient u nog steeds 
te betalen voor zijn diensten. 

U betaalt maar één keer, alleen voor wat u 
nodig heeft, en u kunt de sjablonen zo vaak 
gebruiken als u wilt. Voor onze Online 
Adviesdienst, betaalt u per uur alleen van de 
dienst u werkelijk gebruikt. 
 

Een consultant kan uw implementatie 
versnellen 

Ja, dat kunnen we niet tegenspreken. Het zal 
ongeveer 30% langer duren om de ISO 
27001 of ISO 22301 te implementeren met 
onze sjablonen. 
 

De consultant is een aardige vent, en we 
vinden het fijn hem om ons heen te hebben.  

Goed, we kunnen niet in uw kantoor 
rondhangen. Maar wij zijn ook heel aardig :) 
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