
TT3P Remote Security Officer

Cybersecurity-expertise,
zolang u nodig heeft.



Creëer rust en verlaag cyberrisico

Elke organisatie, klein of groot, moet regie voeren op cyber-
security, want kan immers altijd het slachtoffer worden van
cybercriminaliteit. Informatiebeveiliging vraagt om continue
alertheid binnen een organisatie. En dus tijd en inzet. Een
security officer is de aangewezen persoon om alles rond
cybersecurity in uw organisatie in goede banen te leiden.

Niet elk bedrijf of organisatie heeft de behoefte om zelf een
security officer aan te nemen. Al helemaal niet als het gaat om
tijdelijke ondersteuning en expertise, of voor een beperkt aantal
uur. De Remote Security Officer heeft u niet in dienst, maar
staat voor u klaar voor het aantal uren dat u wenst. Niet alleen
op afstand maar ook regelmatig bij u op locatie.

Omdat uw Remote Security Officer regelmatig en op vaste
momenten beschikbaar is, kent hij uw organisatie goed. Zo kan
hij snel op vragen of ad hoc issues reageren en zorgt hij dat uw
informatiebeveiliging up to date blijft. Natuurlijk delen we
hierbij onze kennis en standaarddocumenten en protocollen met
u. Zodat informatiebeveiliging goed in uw organisatie wordt
ingebed.

Praktisch

Uw eigen Remote Security Officer 

Is uw vaste sparring partner op het gebied van
informatiebeveiliging;
Geeft praktische aanbevelingen om risico’s te beheersen;
Ondersteunt bij de planning en implementatie van
beheersmaatregelen tegen cyberrisico’s;
Geeft (mede) vorm aan het securitybeleid;
Draagt bij aan awareness en ondersteuning bij projecten
rondom informatiebeveiliging en cybersecurity.

Wij bieden u de mogelijkheid om altijd een security officer
beschikbaar te kunnen hebben. Onze experts kennen de actuele
regelgeving voor privacy en security en begrijpen de
beroepspraktijk van organisaties. Een security specialist van
TT3P vormt een klankbord voor de leiding van uw organisatie.
Bij overheden, profit en not for profit organisaties.

Deskundige informatiebeveiliging



U bepaalt zelf het aantal uren per week of maand dat de Remote
Security Officer voor u beschikbaar is. Bij een vast aantal uren
profiteert u van een mooie korting – tot wel 20% – op het vaste
uurtarief. Samen met uw Remote Security Officer bepaalt u de
aanpak en specifieke inzet. Liever meer of minder uur, of een
andere locatie? Dan kunt u dat op ieder moment aanpassen.

Flexibel abonnement
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Wilt u meer informatie,
we staan u graag te woord.

Waarmee kan uw Remote Security Officer u verder helpen? 

Regelmatige controle van de werking van de
beheersmaatregelen;
Controle op naleving van het securitybeleid en -richtlijnen;
Ondersteunen bij het uitvoeren van risico analyses;
Begeleiding en coördinatie bij het oplossen van security
incidenten;
Het beoordelen en onderhandelen van de SLA met ICT-
leverancier(s);
Overleg met leveranciers over de bij hen aanwezige security
waarborgen.

Een security specialist voor iedereen!


