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Wij zorgen voor de juiste kwaliteit van beveiliging. Door uit te
gaan van de reële risico's zorgen we voor meer zekerheid.
Om een indruk te geven over wat we doen tegen welke
vergoeding, bijgaand dit dienstenportfolio.
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RisicoRegisseurs: Het grootste risico is het risico dat je niet regisseert

WAAR WIJ VOOR ZORGEN
Als RisicoRegisseurs vinden wij het gek dat organisaties veel geld aan beveiliging uitgeven zonder daar
zekerheid voor terug te krijgen. Daarom zorgen wij voor de juiste kwaliteit van beveiliging. Door uit te gaan
van de reële risico's zorgen we voor meer zekerheid.

WAAROM WE HET DOEN
Hoe weet je of je de goede dingen goed doet, ook op het gebied van beveiliging? Een organisatie loopt risico's
omdat ze de dreigingen niet kent of verkeerd ingeschat. Hoe weet je of je goed genoeg beveiligd bent als je
niet weet welke reële risico’s je loopt? Hoe weet je welke en hoeveel maatregelen je moet treffen om de regie
te nemen en in control te komen? Hoe weet je of je niet te veel maatregelen neemt en of het allemaal niet een
beetje minder kan?
Wij van RisicoRegisseurs helpen je om antwoorden op die vragen te vinden. Niet door meer
beveiligingsmaatregelen voor te stellen, maar door de risico's beter te regisseren. In dit dienstenportfolio laten
we zien op welke wijze we jouw organisatie kunnen helpen met het bereiken van een goede beveiliging en wat
wij hiervoor rekenen.
Wil jij weten hoe het met de beveiliging van jouw organisatie zit of hoe we je kunnen helpen? Vraag via
info@risicoregisseurs.nl direct een beveiligingsconsultatie aan. Een oriënterend gesprek is altijd kosteloos.

DE DIENSTEN WAARMEE WE INVULLING GEVEN AAN ONZE STRATEGIE
Met een compleet pakket aan diensten ondersteunen we onze opdrachtgevers. Om je inzicht te geven in de
onderwerpen waarmee we je kunnen helpen, hebben we onze diensten in dit dienstenportfolio kort
uitgewerkt. We geven een indicatie met welke investering hierbij rekening te houden. Een definitieve
aanbieding zullen we doen nadat we in een gesprek de klantvraag hebben gedefinieerd.
Security Management as a Service
• Security Governance
• Ketenregie
Inrichten beveiligingsproces
• Beveiligingsbeleid
• Dreigingsprofiel
• Programma van Eisen
• Koppelingstabel
Uitvoeren beveiligingsproces
• Risicoanalyse *
• Advies beveiligingsmaatregelen *

•
•
•
•

Beveiligingsplan *
Beveiligingsaudit
Incidentenanalyse
Risicoacceptatie

Overig advies en dienstverlening
• Consultancy
• Productontwikkeling
• Projectmanagement
• Inkoop van beveiliging
• Bewustwording en training

* Het proces om te komen van risicoanalyse naar beveiligingsplan kan geautomatiseerd worden ondersteund
door Securtree©. Securtree© is het Physical Security Management Platform (PSMP) waarmee organisaties
inzicht krijgen in de status van fysieke beveiliging, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden en risico’s
beter beheersbaar zijn.
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SECURITY MANAGEMENT AS A SERVICE
Managerial taken als dienst afnemen. Vanuit RisicoRegisseurs bieden we een aantal van deze security
managementtaken aan.

Security Governance
Onder Security Governance verstaan de we mate
waarin een organisatie in control is over haar
fysieke beveiliging. We onderzoeken de
volwassenheid van de organisatie op dit gebied en
stellen de beveiligingsstrategie voor de komende
jaren op, zodat je weet waar je aandacht aan
moet besteden om tot een (nog) betere beveiliging
te komen.

Met ons Security Maturity Model onderzoeken we
de verschillende aspecten van beveiliging die
bijdragen aan de Security Governance. We stellen
de norm vast voor de organisatie en onderzoeken
waar de organisatie al voldoet en waar nog
verbeteringen nodig zijn. Op strategisch en tactisch
niveau wordt duidelijk waar de organisatie haar
fysieke beveiligingsproces kan verbeteren.

Het uitvoeren van een volledig Security Governance-onderzoek is een intensief proces waarbij relatief
veel tijd van specifieke betrokkenen binnen de organisatie vereist is om tot de beste resultaten te komen.
Deze investering in tijd én geld wordt snel terugverdiend omdat inzichtelijk wordt wat de best passende
beveiligingsstrategie is voor de komende jaren. De organisatie weet exact waaraan aandacht besteed
moet worden en welk budget daarvoor nodig is. Voor het uitvoeren van een Security Governanceonderzoek raden wij aan rekening te houden met een investering van € 15.000.

Ketenregie
Beveiliging is voor veel organisaties geen core
business. Een dedicated securitymanager is niet
altijd in huis en mogelijk ook niet altijd nodig. Maar
je wilt wel de regie krijgen, hebben en houden over
beveiliging. Ketenregie, kan voor jouw organisatie
de oplossing zijn. De regie over de beveiliging
wordt, op basis van duidelijke afspraken, volledig
of deels, aan ons uitbesteed. Wij ontzorgen de
organisatie volledig, zodat jij geen omkijken meer
hebt naar de beveiliging. Uiteraard leggen wij
periodiek verantwoording af over de status van
beveiliging.

De doelstellingen die de organisatie wil realiseren
spreken we vooraf door, maken we onderdeel van
een Service Level Agreement (SLA) en periodiek
leggen we hier verantwoording over af.
Doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn:
•
•

alle externe dienstverlening m.b.t. beveiliging
op basis van SLA’s met slimme KPI’s
besparingsdoelstellingen
op
beveiliging,
waarbij met behulp van investeringen het
jaarlijks benodigd budget wordt verlaagd
(positieve business cases/return on investment)

De investering voor ketenregie is in grote mate afhankelijk van de onderdelen die aan ons worden
uitbesteed en de doelstellingen die we met elkaar afspreken. Voor ketenregie geldt standaard een
vergoeding van 5% berekend over het budget voor beveiliging dat wij regisseren. Van de besparingen
die we op dit budget, weten te realiseren, berekenen we een vergoeding van eenmalig 50% van de
besparing op jaarbasis. Voor additionele werkzaamheden die niet in de basis onder de SLA vallen,
hanteren we een vergoeding € 100,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari
geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies.
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INRICHTEN BEVEILIGINGSPROCES
Als RisicoRegisseurs werken we vanuit een gestructureerd model, tevens een continu proces, voor het
beheersbaar maken en beheersbaar houden van fysieke beveiliging. De risico’s van de organisatie staan
aan de basis van onze aanpak.

Risico’s van een organisatie

(bedrijfsprocessen,

informatie, materieel, personen)

Beveiligingsbeleid

Programma van
Eisen

Dreigingsprofiel

Incidenten

Audits

Koppelingstabel

Risicoanalyse

Beveiligingsplan

Maatregelen

Risicoacceptatie

Beveiligingsbeleid
Zonder beleid is binnen de organisatie vaak niet
duidelijk welke richting er met beveiliging moet
worden ingeslagen. De taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn dan ook vaak niet
duidelijk, met als resultaat onvoldoende draagvlak
voor dit onderwerp binnen de organisatie.

Wij richten het fundament voor beveiliging in door
het beveiligingsbeleid op te stellen. We houden
rekening met de specifieke eigenschappen van de
organisatie en de aan te hangen risicostrategie.
Het beleid vormt de basis om de beveiliging van
de organisatie structureel in te richten.

We zorgen ervoor dat er een beleid ligt dat vastgesteld kan worden door de directie van de
organisatie. Voor het opstellen van het beveiligingsbeleid raden wij aan rekening te houden met een
investering van € 2.500. Optioneel kunnen wij ook het beveiligingsbeleid aan de directie en andere
stakeholders binnen de organisatie presenteren. Hou hiervoor rekening met een additionele investering
van € 300 tot € 500 gemiddeld per presentatie.
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Dreigingsprofiel
Een dreigingsprofiel geeft inzicht in de dreigingen,
dadertypen en aanvalsmiddelen die voor de
organisatie realistisch zijn en waartegen
beveiligingsmaatregelen overwogen dienen te
worden. Maak gebruik van onze generieke
dreigingsprofielen of laat een specifiek
dreigingsprofiel opstellen.

De generieke dreigingsprofielen die wij hebben
opgesteld, stellen we gratis ter beschikking. Maar
we kunnen ook een specifiek dreigingsprofiel voor
jouw organisatie maken waarin de realistische
combinaties van dreigingen, dadertypen en
aanvalsmiddelen voor de organisatie inzichtelijk
worden.

Het generieke dreigingsprofiel voor jouw branche (indien we die al hebben opgesteld), stellen we gratis
ter beschikking en kan worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl. Voor een specifiek
dreigingsprofiel, afgestemd op de eigen organisatie, dient rekening te worden gehouden met een
investering vanaf € 2.500.

Programma van Eisen
In een Programma van Eisen liggen de functionele
maatregelen vast die binnen de organisatie
overwogen worden. Wij maken Programma’s van
Eisen, waarin de zwaarte van de maatregel
afhangt van de hoogte van het risico. Dit vormt de
basis voor het kiezen van de juiste maatregelen en
op basis hiervan kan de concrete projectering
worden gemaakt.

De generieke Programma’s van Eisen die wij
hebben opgesteld, stellen wij tegen een vaste
vergoeding ter beschikking. Maar we kunnen ook
een specifiek PvE voor jouw organisatie maken
waarin de maatregelen die overwogen kunnen
worden afgestemd worden op de wensen en eisen
van de organisatie.

Het generieke Programma van Eisen voor jouw branche (indien we die al hebben opgesteld), stellen we
ter beschikking voor € 2.500 en kan worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl. Voor een specifiek
Programma van Eisen, afgestemd op het specifieke dreigingsprofiel van de organisatie, dient rekening
te worden gehouden met een investering van € 7.500 tot € 10.000.

Koppelingstabellen
In een koppelingstabel wordt de koppeling gelegd
tussen dreigingen enerzijds en maatregelen
anderzijds. Door dit eenmalig goed te doen, is voor
iedereen die betrokken is vanaf het begin duidelijk
welke uitgangspunten worden gehanteerd en
wordt in het traject vanaf risicoanalyse tot
beveiligingsplan per locatie veel tijd bespaard.

Als je gebruik maakt van onze generieke
dreigingsprofielen en Programma’s van Eisen, dan
past de generieke koppelingstabel hierbij. Kies je
voor specifieke dreigingsprofielen en specifieke
Programma’s van Eisen, dan is het aan te bevelen
om ook specifiek te kijken naar een bijbehorende
koppelingstabel.

De generieke koppelingstabel voor jouw branche (indien we die al hebben opgesteld), stellen we ter
beschikking voor € 1.500 en kan worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl. Voor een specifieke
koppelingstabel, afgestemd op het specifieke dreigingsprofiel en Programma van Eisen van de
organisatie, dient rekening te worden gehouden met een investering van € 2.500.

Dienstenportfolio
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UITVOEREN BEVEILIGINGSPROCES
Risicoanalyse
Een risicoanalyse geeft inzicht in de hoogte van de
risico’s die er zijn per locatie. Voor iedere locatie
worden per dreiging de attractiviteit en het belang
bepaald. Het resultaat is een risicoclassificatie per
dreiging per pand. De risicoanalyse kan gebruikt
worden om een beveiligingsadvies op te stellen.

Wij begeleiden het proces om de hoogte van de
risico’s te bepalen. Het dreigingsprofiel vormt
daarbij het uitgangspunt en gezamenlijk met een
aantal belanghebbenden binnen de organisatie
faciliteren wij het proces om de attractiviteit en het
belang voor die locatie te schatten.

Reken op een investering van € 500 per locatie. In geval van meerdere locaties kan de gemiddelde
investering lager worden als opgedane ervaring en kennis kan worden hergebruikt.

Advies beveiligingsmaatregelen
Voor het opstellen van een juist beveiligingsadvies
is inzicht nodig in de risico’s voor de processen die
in het gebouw worden uitgevoerd. Ook is een
schouw van het gebouw zelf nodig. Op basis van
de risico’s voor de organisatie wordt het best
passende advies samengesteld, zodat je weet
welke maatregelen nodig zijn. Wij stellen het
beveiligingsadvies voor je op, op basis van een
gezamenlijk vastgestelde risicoanalyse.

We kijken naar de processen en de risico’s van
deze processen. Ook kijken we tijdens een schouw
naar de specifieke eigenschappen van de locatie.
Het
advies
geeft
een
overzicht
van
organisatorische, bouwkundige, elektronische en
reactieve maatregelen die passen bij de risico’s
zoals deze voor de locatie zijn vastgesteld.

Een beveiligingsadvies is altijd gebaseerd op een risicoanalyse en een schouw op locatie, beiden zijn
inbegrepen in de hieronder genoemde investering:
•
•
•
•

€ 1.500 voor locaties tot 2.500 m2
€ 2.500 voor locaties tot 10.000 m2
€ 3.500 voor locaties tot 25.000 m2
Vanaf € 5.000 voor locaties boven 25.000 m2

Beveiligingsplan
In een beveiligingsplan ligt het geheel van de
beveiliging van een locatie vast, van risicoanalyse
tot beveiligingsadvies, aangevuld met een analyse
van de huidige situatie en een voorstel voor de
door te voeren verbeteringen. Voor Iedere locatie
zou, naar onze mening, een dergelijk plan
beschikbaar moeten zijn.
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Het beveiligingsplan is het resultaat van de
risicoanalyse. De risicoanalyse leidt tot het
beveiligingsadvies. De bestaande situatie wordt in
kaart gebracht en vanuit een verschillenanalyse
tussen wenselijk en werkelijk wordt een
verbeterplan voorgesteld. Het geheel voegen we
voor je samen in een beveiligingsplan, wat binnen
de organisatie gebruikt kan worden voor
besluitvorming t.a.v. door te voeren verbeteringen
dan wel risicoacceptaties.
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Van het uitvoeren van een risicoanalyse tot het opstellen van een beveiligingsplan per locatie, raden we
aan om rekening te houden met de volgende investeringsbedragen:
• € 3.500 voor locaties tot 2.500 m2
• € 5.500 voor locaties tot 10.000 m2
• € 7.500 voor locaties tot 25.000 m2
• Vanaf € 11.000 voor locaties boven 25.000 m2
Deze genoemde bedragen zijn inclusief een toelichting op het beveiligingsplan, maar exclusief
presentaties/overleggen benodigd om een vervolg in besluitvorming te faciliteren. Mocht ondersteuning
hierin wenselijk zijn, dan verzorgen wij dit tegen een uurtarief van € 100,- per uur (prijspeil 2019). Dit
tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Managementen technisch advies.

Beveiligingsaudit
Het doel van beveiliging is om de risico’s te
beheersen. Is gedaan wat was gepland en zijn de
locaties nu voldoende beveiligd? Het uitvoeren van
audits geeft zekerheid over de mate waarin de
aanpak
van
beveiliging
voldoende
is
georganiseerd (procesaudit) en de wijze waarop
de beveiligingsmaatregelen voldoende in staat zijn
om de baas over beveiliging van de organisatie te
zijn (tactische en operationele audit).

• Tactische audit:
Bij het uitvoeren van een tactische audit kijken we
naar de wijze waarop met het beveiligingsbeleid,
het dreigingsprofiel en het Programma van Eisen
de juiste invulling wordt gegeven aan de
beveiligingsplannen. We brengen in kaart of voor
iedere organisatie de risicoanalyses zijn
uitgevoerd en of de beveiligingsplannen aanwezig
zijn.

• Proces audit:
Bij het uitvoeren van een proces audit naar de
beveiliging kijken we naar de mate waarin het
beveiligingsproces in opzet en bestaan aanwezig
is en of het proces gevolgd wordt zoals initieel
bedoeld is. Aanbevelingen worden, daar waar
nodig, gedaan over de wijze waarop het
beveiligingsproces
binnen
de
organisatie
verbeterd kan worden.

• Operationele audit:
Bij het uitvoeren van een operationele
beveiligingsaudit brengen wij niet alleen in kaart
of de risicoanalyse en het beveiligingsplan
aanwezig zijn, maar kijken we ook naar de
werking van de maatregelen. We kijken naar de
mate waarin de combinatie van organisatorische,
bouwkundige,
elektronische
en
reactieve
maatregelen werken zoals ze bedoeld zijn en
geven je meer zekerheid over de getroffen
maatregelen.

Van het uitvoeren van een beveiligingsaudit, raden we aan om rekening te houden met de volgende
investeringsbedragen:
•
•

€ 2.500 voor een proces audit
€ 5.000 voor een tactische audit

Dienstenportfolio
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De kosten voor het uitvoeren van een operationele beveiligingsaudit zijn mede afhankelijk van de mate
van zekerheid die gewenst is en de omvang van de locatie. We raden aan om rekening te houden met:
•
•
•
•

€ 3.500 voor een operationele audit voor locaties tot 2.500 m2
€ 5.500 voor een operationele audit voor locaties tot 10.000 m2
€ 7.500 voor een operationele audit voor locaties tot 25.000 m2
Vanaf € 10.000 voor een operationele audit voor locaties boven 25.000 m2

Incidentenanalyse
Incidenten dienen geanalyseerd te worden zodat
duidelijk wordt wat er gebeurd is en hoe dit in de
toekomst voorkomen kan worden. De geleerde
lessen
worden
toegepast
binnen
het
beveiligingsproces, zodat dit proces continu
verbeterd wordt.

Wij analyseren de beveiligingsincidenten die zich
voor hebben gedaan en maken duidelijk welke
beveiligingsmaatregelen onvoldoende gewerkt
hebben. In overleg met de organisatie kunnen we
maatregelen voorstellen om dergelijke incidenten
in de toekomst te voorkomen.

Voor het uitvoeren van een incidentenanalyse raden we aan rekening te houden met een investering van
€ 1.000 per (uniek) incident.

Risicoacceptatie
100% beveiligingen is niet mogelijk. Er zullen altijd
(rest)risico’s over blijven. Dergelijke risico’s behoren
inzichtelijk te zijn en formeel geaccepteerd te
worden. Je kan het risico wellicht niet voorkomen
maar je kunt je er wel op voorbereiden als het zich
voordoet. In een risicoacceptatieproces worden
dergelijke risico’s met stakeholders besproken en
formeel vastgesteld.

Wij helpen organisaties bij het inrichten van het
risicoacceptatieproces
en
we
adviseren
organisaties over de risico’s die mogelijk
geaccepteerd kunnen worden, inclusief de
mogelijke consequenties van die risico’s en de
maatregelen die genomen kunnen worden om de
risico’s beheersbaar te houden.

Voor het inrichten van het risicoacceptatieproces raden we aan rekening te houden met een investering
van € 2.500.
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OVERIG ADVIES EN DIENSTVERLENING
Consultancy
Niet alle vraagstukken zijn onder een noemer te
vatten. Soms heb je heel gerichte vragen, soms wil
je gewoon eens sparren, soms wil je specifieke
adviezen. Maar bij wie kun je terecht? Wie is jouw
onafhankelijke partner op het gebied van fysiek
beveiligingsadvies? Met wie kun jij in overleg
treden om de beste beveiliging voor jouw
organisatie te krijgen?

Wij bieden op basis van consultancy onze diensten
op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief
aan. Daarbij bespreken we op voorhand hoeveel
uren we denken dat nodig te hebben om de vragen
te beantwoorden. We bieden ook de mogelijkheid
om een ”strippenkaart” af te nemen zodat je
vooraf, tegen een lager tarief, op afroep over
onze diensten kunt beschikken.

Voor consultancy hanteren we een vergoeding tegen een tarief van € 125,00 per uur (prijspeil 2019).
Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71
Management- en technisch advies. We proberen altijd vooraf in overleg een indicatie te geven van de
uren waarvan wij denken dat ze nodig zijn. Daar waar mogelijk hanteren we een fixed-price voor het
geheel zodat je achteraf niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten.

Productontwikkeling
Innoveren op het gebied van beveiliging. Iets
nieuws willen proberen en mogelijk, als het slaagt,
dit breder uitrollen? Het onderzoeken hoe
vernieuwingen inpasbaar zijn binnen de bestaande
processen vraagt betrokkenheid van nogal wat
interne en externe stakeholders. Helder
geformuleerde uitgangspunten qua gewenst
resultaat,
besluitvorming,
financiering
en
geheimhouding zijn noodzakelijk.

Wij helpen je graag bij deze innovaties. Naast het
onderzoeken van de mogelijkheden speelt ook de
praktische kant: het inregelen van de vernieuwing
om te kunnen testen, eerst buiten een
productieomgeving,
later
binnen
de
productieomgeving. En uiteraard het plan voor als
alle lichten op groen gaan en de geaccordeerde
ontwikkeling breed moet worden uitgerold op een
projectmatige wijze.

Voor onze bijdrage aan productontwikkeling hanteren we een eenzelfde vergoeding als voor
consultancy: € 125,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op
basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies. We proberen altijd vooraf in
overleg een indicatie te geven van de uren waarvan wij denken dat ze nodig zijn. Daar waar mogelijk
hanteren we een fixed-price voor het geheel zodat je achteraf niet geconfronteerd wordt met
onverwachte kosten.
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Projectmanagement en agile werken
De zorg voor het projectmanagement, van welk
project dan ook op het gebied van beveiliging, kun
je met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Wij
verzorgen het inrichten van een projectorganisatie
met een duidelijke structuur van wie waarvoor
verantwoordelijk is.

Wij verzorgen de projectbeheersing qua tijd- en
financiële planning, voortgangs- respectievelijk
resultaatsrapportages of -presentaties en
risicomanagement. Of je nu projectmatig of juist
“agile” wil werken maakt voor ons niet uit.

Voor projectmanagement hanteren we een tarief van € 125,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt
jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch
advies. We proberen altijd vooraf in overleg een indicatie te geven van de uren waarvan wij denken
dat ze nodig zijn. Daar waar mogelijk hanteren we een fixed-price voor het geheel zodat je achteraf
niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten.

Inkoop van beveiliging
Grotere projecten op het gebied van beveiliging
vereisen wellicht een aanbesteding en zelfs als dat
niet zo is, dan wil je verschillende leveranciers een
aanbieding laten doen. Maar hoe goed zijn die
aanbiedingen en zullen ze tot de gewenste
resultaten leiden? Betaal je niet te veel en krijg je
de juiste kwaliteit?

Wij helpen organisaties bij de beeldvorming over
wat in te kopen, bij het formuleren van de uitvraag
en ook bij het beoordelen van de leveranciers en
de aangeleverde offertes. Vanuit onze
onafhankelijke rol en ervaring adviseren we je
waarop te letten, zodat je de beste aanbieding
krijgt voor hetgeen gevraagd wordt.

Omdat inkooptrajecten bestaan uit een combinatie van werkzaamheden hanteren we een tarief van €
125,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS
Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies. We proberen altijd vooraf in overleg een
indicatie te geven van de uren waarvan wij denken dat ze nodig zijn. Daar waar mogelijk hanteren we
een fixed-price voor het geheel zodat je achteraf niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten.

Bewustwording en training
Er kunnen wel maatregelen genomen worden maar
als de medewerkers ze niet begrijpen en niet
opvolgen dan ontstaan gaten in de beveiliging. De
mens is de zwakste schakel maar hoe verander je
dat zodat zij juist een sterke schakel in het geheel
worden?

Wij helpen organisaties door het ontwikkelen en
implementeren van bewustwording en training,
waarbij we ons richten op kennis, houding en
gedrag dat bijdraagt aan het risicobewustzijn. Als
men de risico’s beter begrijpt, begrijpt men ook
beter hoe hier een bijdrage aan kan worden
geleverd.

De investering voor bewustwording en training binnen de organisatie is in grote mate afhankelijk van
het karakter van de training, het kanaal waarlangs deze te geven en het gewenste bereik. Voor
bewustwording en training raden wij aan contact met ons op te nemen via info@risicoregisseurs.nl zodat
we een passende aanbieding kunnen maken.
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SECURTREE©
De vraag waar iedere organisatie mee speelt is welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn en of de juiste
maatregelen getroffen zijn om de locaties goed beveiligd te houden. Maar hoe weet je dat wat je doet
goed genoeg is?
Securtree© geeft antwoord op die vragen. Niet door de beveiligingsmaatregelen centraal te stellen maar
juist door te redeneren vanuit de dreigingen die er zijn voor een locatie en de maatregelen hier een
afgeleide van te maken. Dit geeft inzicht in de staat van fysieke beveiliging voor alle locaties.
Vanuit vooraf vastgestelde dreigingsprofielen en alle mogelijke koppelingen met de
beveiligingsmaatregelen combineert Securtree© de meest optimale mix van beveiligingsmaatregelen voor
een locatie. De te implementeren maatregelen zijn hierbij een gevolg van de dreigingen die onderkend
worden. Uiteraard kan op basis van professioneel inzicht altijd worden afgeweken van de standaard. Het
doel is immers om de risico’s af te dekken en niet om maatregelen te treffen.
Securtree© is het Physical Security Management Platform (PSMP) waarin de risicoanalyses en
beveiligingsplannen voor alle locaties worden vastgelegd, zodat inzichtelijk wordt welke maatregelen
nodig zijn, of de juiste maatregelen getroffen zijn en welke restrisico's er nog over zijn. Securtree© geeft
antwoord op de vraag of de onacceptabele risico’s in voldoende mate beheersbaar zijn. En dat op een
volledig geautomatiseerde wijze.

Prijs per locatie per maand
Aantal locaties

Small

Medium

Large

Extra large

≤ 10

50

100

100+

€ 55

€ 50

In overleg

Prijs exclusief BTW € 60

Functionaliteiten
De volgende functionaliteiten maken standaard onderdeel uit van Securtree©:
• Risicoanalyse per locatie
• Beveiligingsadvies per locatie (SOLL-situatie)
• Bestaande beveiligingsmaatregelen per locatie (IST-situatie)
• Verschillenanalyse per locatie
• Risicostrategie per dreiging per locatie
• Restrisico’s en risicoacceptaties per locatie
• Maatregelen per te mitigeren risico per locatie
• Verbeterplan per locatie
• Beveiligingsplan per locatie

Dienstenportfolio
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Eenmalige kosten
Generiek dreigingsprofiel
en Programma van Eisen
Opstartkosten en inrichting
€ 3.500
applicatie inclusief gebruik
exclusief BTW
generieke profielen

Specifiek dreigingsprofiel
en Programma van Eisen
Opstartkosten en inrichting
€ 2.500
applicatie per specifiek profiel
exclusief BTW

Applicatiebeheer en technisch beheer
Applicatiebeheer en technisch beheer zijn altijd inclusief en inbegrepen in de periodieke kosten.
•

Applicatiebeheer: het in standhouden van de applicatie waaronder het beheer en wijzigen (updates
en upgrades) van de applicatie.
Technisch beheer: het in standhouden, beheren en onderhouden van de IT-infrastructuur waarop de
applicatie draait.

•

Optionele aanvullende beheerkosten: Prijs per locatie in overleg
•

Autorisatiebeheer: het aanmaken en beheren van gebruikers en hun rechten, standaard zijn 3
gebruikers inbegrepen.
Functioneel beheer: het inrichten en beheren van de organisatie, de locaties en de dreigingsprofielen
en Programma’s van Eisen.

•

Training
Training Physical Security Control Framework

€ 1.000 exclusief BTW per te trainen medewerker

Gebruikerstraining Securtree©

€ 500 exclusief BTW per te trainen gebruiker

Beheerderstraining Securtree©

€ 1.000 exclusief BTW per te trainen beheerder

ALGEMENE VOORWAARDEN EN RICHTPRIJZEN
Op alle diensten die RisicoRegisseurs aanbiedt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die
gepubliceerd zijn op: https://www.risicoregisseurs.nl/algemene-voorwaarden/
We hanteren in dit dienstenportfolio richtprijzen, exclusief BTW. Enerzijds omdat de investering af kan
hangen van de specifieke organisatie of locatie en anderzijds doordat we veelal na intensieve
samenwerking in staat zijn de prijzen te verlagen omdat we ervaring hebben opgedaan met de organisatie
en haar locaties. Vraag, vrijblijvend, een offerte aan om vooraf de exacte investering inzichtelijk te krijgen.
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