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27001Academy vs. online concurrenten 

Gebruik onze eenvoudige vergelijkingsmatrix om te beslissen het risico waard is om te 

proberen de implementatie van de ISO 27001 or ISO 22301 zelf te doen, gebruik makend van 

de online bronnen voor uw documentsjablonen. Deze matrix geeft ook de contouren aan 

van de 27001Academy range van producten en diensten en hoe ze zijn te vergelijken met die 

van andere online leveranciers. Neem een kijkje en beslis voor uzelf welke optie het beste 

past bij uw organisatie. 

Vergeleken met de voor- en nadelen van het online zoeken voor elk stukje van ISO 27001- of 

ISO 22301-documentatie met de volledige documenten lijn en de deskundige hulp die wij 

kunnen bieden bij de 27001Academy. 

 
Online concurrenten 

 

 
27001Academy 

 

Documenten zijn alleen beschikbaar in het 
Engels. 

Onze documenten zijn beschikbaar in het 
Engels, Duits, Spaans, Portugees, Nederlands 
en Kroatisch. We verkopen vergelijkbare 
producten over de hele wereld, in meer dan 
45 landen.  
 

Documentatie is een wirwar van diepgaand 
beleid en procedures die werden gecreëerd 
voor grote bedrijven. 

Onze zijn speciaal ontworpen voor kleine tot 
middelgrote bedrijven. Dit betekent dat we 
niets meenemen dat u niet nodig heeft, en 
elk document is korter en minder complex. 
 

U moet de gehele toolkit in een keer kopen. Wij bieden elk sjabloon los aan. En, indien u 
later besluit dat u de hele Toolkit wilt kopen, 
dan trekken we het bedrag er af van wat u al 
heeft betaald voor de losse documenten – u 
hoeft niet nog een keer te betalen voor het 
dezelfde sjabloon! 
 

Andere leveranciers leveren alleen de toolkit 
- geen begeleiding in enige vorm. 

We leveren de volgende GRATIS diensten: 
(1) een virtuele consultant, (2) een 
deskundig adviesgesprek via de telefoon of 
Skype, (3) een beoordeling van maximaal vijf 
afgeronde documenten, (4) ondersteuning 
vanuit de community, (5) 
documentatiehandleidingen, (6) webinars, 
en (7) specifieke begeleiding ten aanzien van 
wat verplicht is en wat kan worden 
verwijderd uit de documenten. 
 

http://www.iso27001standard.com/
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“We zullen de beschikbare documentatie-
sjablonen gebruiken als onderdeel van de 
online tools.”  
In werkelijkheid, bieden ze misschien 20% 
van alle documenten, zonder instructies. 

Onze documentsjablonen omvatten 100% 
van de documenten vereist door de ISO 
27001 en ISO 22301, met de instructies hoe 
ze te voltooien. 
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