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      Missie: 

• Autoriteit op het gebied van beveiligd beheren 
en bewerken van content.  



     Visie: 

• (Digitale)diensten en producten vanuit        
gecertificeerde beveiligde omgeving 

• Risicomanagement vormt het uitgangspunt 

• Opleidingen en trainingen. 
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• Bescherm de positie van het individu en de 
organisatie 

• Wapen je tegen schade door oneigenlijk 
gebruik. 

BEWUSTWORDING 

… raak ECHT bewust … 



• Het lekken van bedrijf kritische informatie leidt 
tot ongekende imagoschade! 

BOODSCHAP 

… bescherm uw boodschap ECHT … 



• Welke waarde vertegenwoordigt mijn 
document? 

• Welke schade loop ik op bij fraude? 

• In welke mate en op welke wijze moet ik mijn          
document beveiligen? 

ONTWERP 

… een ECHT ontwerp is veilig … 



• Kennis behoort tot de kapitaalgoederen van  
uw organisatie 

• Kennis is macht - macht is geld 

• Is mijn informatiestroom afdoende beveiligd? 

CONTENT 

… bescherm uw content ECHT … 



• Een dienst, product of proces is pas 
beveiligd als de keten gesloten is. 

TOELEVERANCIERS 

… op weg naar ECHTe leveranciers … 



• Echtheidskenmerken en authenticiteits-
beveiligingen als wapen tegen fraude. 

PRODUCTIE 

… ECHT veilige technieken … 



• Beveiligde verpakking voorkomt namaak, 
vertrouwelijke digitale content beveiligen. 

AFWERKING 

… een verpakking die ECHT beschermt … 



• Beveiligd, traceerbaar en rapporteer baar, 

transport en digitale verzending maken 
distributie pas echt integer! 

DISTRIBUTIE 

… laat ECHT transport niet aan het toeval over … 



• Digitale bestanden door hackers gestolen…… 

• Vertrouwelijke dossiers ‘op straat’ 
teruggevonden … 

• Misdrukken via afvalverwerker bij criminele 
organisatie teruggevonden … 

• PC met vertrouwelijke informatie op de stoep … 

VERNIETIGING 

… ECHTe informatie uit handen … 



• Trainingen voor leden en niet-leden 

• Maatwerk, modulair of standaard aanbod 

• ‘In Company’ of op locatie 

• Bedrijfseigen of “Open” inschrijving 



SMSi Certificaat 

Security Management System en 

information security (SMSi2016)  
 
Risico Inventarisatie Checklist 
(RIC) 



Kenmerken:  
 
• Structuur analoog aan ISO 9000 
• i deel gebaseerd op ISO 27001  
• Strikt voorbehouden aan certificaathouders  
   

SMSi Certificaat 



Events 

• Kennisplatform en netwerkorganisatie 

• Productpresentaties 

• Bedrijfspresentaties 

• Innovaties 

• Afstemmen met eindgebruikers 



Toegevoegde waarde 

What’s in it for me als opdrachtgever? 
 
Veiligheid en betrouwbaarheid gewaarborgd, 
voor de vertrouwelijke verwerking van 
uitbestede diensten en producten. 
Vertrouwelijk, controleer- en traceerbaar. 
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85% 
of employees want 

document creation,  

editing or workflow 

capability on mobile 

devices (5) 

 

64% 
of C-level execs 

expect  

digital initiatives to 

boost profits over the 

next three years (1) 

77% 
of C-level executives 

cite mobility as a top-5 

digital priority(3) 

85% 
of IT decision-makers and 
influencers have identified 
business processes that 
would benefit from 
intelligent automation (4) 

52% 
of office workers are 
using cloud fileshares 
(nearly half without 
IT support) (2)  

(1) McKinsey&Company, Cracking the digital code, 2015 

(2) AIIM The Digital Office- improving the way we work, 2015 

(3) Accenture, Mobility: Fueling the Digital Surge, 2014 

(4) Coleman Parkes (on behalf of Xerox), Digital Transformation Study, 2015 

(5)  AIIM, Content Collaboration and Processing in a Cloud and Mobile World,  2014 (www.aiim.org)  



Hartelijk dank voor uw aandacht! 
 

www.verenigingecht.nl 


