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27001Academy vs. het allemaal zelf doen 

Gebruik onze handige 27001Academy vs. doe-het-zelf vergelijksmatrix voor een snelle bik op 

de voor- en nadelen van zelfimplementatie van de ISO 27001/ISO 22301 zonder enige 

deskundige hulp. U kunt eveneens de voordelen bekijken van het aanboren van de kennis 

van experts hier bij de 27001Academy om u te assisteren bij uw implementatie. 

Onze vergelijkingsmatrix zal u helpen snel te bepalen welke optie het beste is voor uw 

bedrijf, rekening houdend met overkoepelend geld- en tijdskosten, moeilijkheid en 

volledigheid van de documentatie. 

Zo, wat gaat het worden? Implementeer de ISO 27001 of ISO 22301 helemaal zelf, of met 

het team van experts bij de 27001Academy? 

 
Helemaal zelf implementeren 

 

 
27001Academy 

“Onze IT-mensen kunnen de documenten 
schrijven, en het kost ons niks.”  

Ons onderzoek wijst uit dat het 500% meer 
kan kosten dan het kopen van onze Toolkit – 
uw werknemers verdoen veel tijd met het 
creëren van de documenten, welke beter 
ingezet kunnen worden op ander gebieden. 
 

“Onze werknemers zijn efficiënt en hebben 
genoeg ervaring in vergelijkbare projecten. 
Zij kunnen al deze documenten snel zelf 
ontwikkelen.” 

Het neemt ongeveer de helft van de tijd om 
de ISO 27001 of ISO 22301 te 
implementeren met onze sjablonen. Indien 
uw werknemers deze normen nooit hebben 
geïmplementeerd, dan zijn waarschijnlijk 
verschillende pogingen nodig om het goed 
te doen. 
 

“Onze mensen weten hoe te lezen.. Ze 
zullen de normen uitkannen en dan zien dat 
er iets mist.” 

Nieuwkomers falen waarschijnlijk 5 keer 
vaker bij de certificatie van de ISO 27001 of 
ISO 22301. U kunt niet voorspellen welke 
criteria voor de audit uitsluitend zijn 
gebaseerd op de norm. 
 

Deze gratis sjablonen die u online download 
missen meestal een derde van de 
documentatie die u nodig heeft. 
 
 

Onze toolkit adresseert elke vereisten en 
aanbevelingen voor de ISO 27001 en ISO 
22301. 

http://www.iso27001standard.com/
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Deze gratis toolkits bevatten documenten 
vandaan getrokken uit tientallen auteurs. 
Dit houdt in dat documentatie consistentie 
mist, en dat het zelfs niet dezelfde  regels 
kunnen volgen. 

Hetzelfde team van experts schrijven alle 
sjablonen, ze consistent houdend, en in lijn,. 
En, om u de relaties tussen de documenten 
te helpen begrijpen , zijn er voor elk 
document kruisverwijzingen gemaakt voor 
elke verwante documenten. 
 

Gratis toolkits missen vaak structuur. Onze toolkits zijn gestructureerd met u in 
gedachten. Sjablonen worden geplaatst in 
mappen per sectie, in de juiste volgorde 
voor implementatie. 
  

“Onze afdelingsmedewerkers kennen onze 
processen, dus zij kunnen de documentatie 
creëren met onze kenmerken in gedachten.” 

U kunt ook ons sjablonen op maat maken 
naar uw kenmerken - in feite, u kunt zoveel 
wijzigen als u wilt voor wat u nodig heeft om 
te het te laten corresponderen met uw 
proces. 
 

Beginnen van onderaf aan betekent dat je 
niets hebt om mee te werken. 

Wij voltooien 80-90% van onze 
documentsjablonen voor u, en bieden 
heldere begeleiding over wat nog ingevuld 
dient te worden. 
 

Zelf-implementatie betekent dat je op jezelf 
ben, zelfs als je vastloopt.  

De 27001Academy levert het volgende: een 
virtuele consultant, een live adviesgesprek 
met een expert, 3 van uw documenten 
gratis beoordeeld, gratis ondersteuning 
vanuit de community support, 
handleidingen, en documenten die helder 
laten zien wat noodzakelijk is en wat eruit 
kan worden gelaten. 
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