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Van privacy- tot informatiebeveiligings 
specialisten, van risico- tot compliance 
managers, en van proceseigenaren tot het 
senior management. Iedereen heeft zijn 
of haar eigen rol en verantwoordelijkheid 
bij verantwoording aan derden, audits en 
mogelijke externe bedreigingen zoals hacking. 
Deze wirwar van verantwoordelijkheden en 
rollen kunnen overweldigend lijken, waardoor 
compliance al snel weer onderop de stapel 
beland. Door inzet van het Compliance 
Management Framework brengt u alle 
processen en verantwoordelijkheden rondom 
compliance overzichtelijk in kaart waardoor u 
hier gedegen mee aan de slag kunt, en blijft. 
Compliance niet langer op projectbasis, maar 
een vast programma in de organisatie.

Met de Audittrail Managed Services kunt u een 
groot deel van de werkzaamheden beleggen bij 
dé experts op het gebied van compliance.

Beleg de inrichting en onderhoud 
van uw CMF bij de expert

Stappenplan

Voordelen

Hoe gaan we te werk?
Voordat we aan de slag gaan met de inrichting van uw 
CMF bieden we u een gratis Eenmeting aan. Hiermee 
ontdekken we uw huidige mate van compliance. Waar 
staat u nu, wat zijn de risico’s, en welke stappen zijn nodig 
om op het gewenste niveau van controle te komen? 
Samen bepalen we uw huidige volwassenheidsniveau en 
stellen we het ambitieniveau voor uw organisatie vast. 
Voor elk volwassenheidsniveau bieden wij een gepaste 
oplossing.

• Het CMF is gebaseerd op ervaring van 
professionals binnen honderden projecten;

• Privacy & Informatiebeveiliging borgen zonder 
veel tijd te investeren;

• Iedere wijziging wordt direct juridisch 
getoetst;  

• Te allen tijde in control (geen vertraging of 
verslapping);

• Lage investeringskosten;

• Geen interne “dedicated” medewerker nodig, 
Audittrail regelt het voor u!;

• Te koppelen met andere systemen zoals 
MS-Power BI, Compliance manager, Naris, 
Topdesk etc.;

• Inclusief software voor interne communicatie 
en verantwoording aan derden(Audit);

• Wel de lusten, niet de lasten.

Managed Services bestaat uit 4 stappen.


