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De oude situatie
In 2012 besloot CloudVPS om 
voor ISO-certificering te gaan: 
ISO 27001, de standaard voor 
informatiebeveiliging. Om zo 
klanten te laten zien dat ze het 
beheer van hun gegevens en 
de beschikbaarheid van servers 
en hostingcapaciteit serieus 
nemen. Om veel tijd en moeite te 
besparen zochten ze iemand die 
deze norm op z’n duimpje kent en 
CloudVPS niet alleen kon helpen 
om het certificaat te bemachtigen, 
maar ook om de benodigde 
bedrijfsprocessen passend in te 
richten. 

De oplossing
Cqure is als intermediair 
gespecialiseerd in 
informatiebeveiliging. In het 
netwerk van Cqure zitten alleen 
kwaliteitsprofessionals die 
een uitgebreide intake hebben 
gekregen en waar structureel 
contact mee wordt onderhouden. 
Cqure ging bij CloudVPS langs 
om hun wensen te bespreken en 
de bedrijfscultuur te proeven. 
Zo wisten ze niet alleen een 
professional aan CloudVPS te 
koppelen die de juiste kennis bezit, 
maar ook bij het bedrijf past. 
Resultaat: een soepel ISO-proces 
en goede verankering van de 
processen in de organisatie.

De voordelen
 - CloudVPS hoefde niet zelf de 
juiste professional te zoeken; dat 
deed Cqure

 - Cqure is gespecialiseerd in 
informatiebeveiliging en snapte 
daarom precies wat en wie 
CloudVPS nodig had

 - Cqure gaat voor kwaliteit, niet 
kwantiteit. Dus: alleen échte 
professionals

 - Cqure kijkt ook naar 
bedrijfscultuur en of de aan-
bevolen professional daarin past

 - Cqure adviseert ook op het 
gebied van informatiebeveiliging. 
Oftewel: Cqure helpt de klant om 
hun behoefte goed in kaart te 
brengen

CloudVPS handelt in ongrijpbare zaken: cloud en virtualisatie. 
De cloud betekent zekerheid: geeft je computer de geest dan 
ben je je bestanden niet kwijt, omdat die elders opgeslagen 
zijn. Virtualisatie draait om efficiëntie: computers hebben veel 
overcapaciteit. Slechts een paar procent van de rekenkracht 
van computers wordt benut. CloudVPS hakt die computer 
virtueel in delen, zodat elk stukje dure hardware wordt gebruikt. 
Virtualisatie is daarnaast óók dat je als bedrijf bij CloudVPS 
extra serverruimte inkoopt, al is het maar voor een dag. Dat 
scheelt veel investering in hardware. Inherent aan de diensten 
van CloudVPS is dat hun klanten technisch van ze afhankelijk 
zijn. En die verantwoordelijkheid nemen ze heel serieus.

‘Dankzij de professional die Cqure aan ons 
koppelde, ging ons certificeringsproces 
soepel en snel’



‘Het voorstel van Cqure was direct  
een schot in de roos’
CloudVPS besloot om de hulp van 
een professional, een specialist in 
informatiebeveiliging, in te roepen. ‘Iemand 
die weet hoe en in welke volgorde je zo’n 
certificeringstraject moet aanpakken. Iemand 
die ons veel tijd kon besparen omdat hij de 
norm al van binnen en buiten kent.’ Maar 
hoe vind je die persoon? Hoe weet je dat die 
persoon daadwerkelijk kwaliteit biedt en binnen 
de bedrijfscultuur past? ‘Om te voldoen aan de 
norm moeten veel bedrijfsprocessen ingevoerd 
of aangepast worden. Als bedrijf moesten 
we dus ook veranderen. Je hebt dan iemand 
nodig die de medewerkers kan motiveren, ook 
wanneer die er eigenlijk geen zin in hebben.’

Bas begon rond te vragen, op zoek naar die 
ene professional. Iemand adviseerde: ‘Bel 
Cqure.’ Want: Cqure is een intermediair die 
gespecialiseerd is in het koppelen van bedrijven 
met een specifieke vraag op het gebied van 
informatiebeveiliging en de juiste professional 
om die te beantwoorden. ‘We nodigden hen uit 
voor een gesprek, dat direct veel vertrouwen 
wekte.’ Cqure bracht de wens van CloudVPS in 
kaart, de kennis die het bedrijf zelf al in huis had 
én de kennis die ze nog misten, en proefden 

de bedrijfscultuur. ‘De persoon die Cqure een 
paar dagen later voorstelde, was direct een 
schot in de roos: Pier Nauta van Vidar Security. 
Pier had niet alleen de kennis en ervaring die 
we zochten, maar paste ook naadloos in onze 
bedrijfscultuur.’

‘Cqure gaat altijd voor kwaliteit,  
nooit voor kwantiteit’
Dankzij de inbreng en inzet van Pier 
behaalde CloudVPS al na 7 maanden het ISO 
27001-certificaat. ‘Terwijl dat vaak anderhalf 
jaar duurt.’ Maar hij wist ook de soms 
nukkige IT-professionals warm te krijgen voor 
onderdelen van de norm waar ze eigenlijk 
geen zin in hadden. ‘Zoals asset en incident 
management: asset management betekent 
dat je een lijst van bezittingen maakt. Incident 
management betekent dat je problemen 
registreert, en hoe je die hebt opgelost. In dat 
laatste hadden onze medewerkers geen zin; 
techneuten willen niet schrijven. Maar Pier zei: 
doe het nou maar. Er komt een moment dat 
jullie er ontzettend blij mee zijn.’ En dat moment 
kwam: door de asset-lijst naast de incident-lijst 
te leggen, werd zichtbaar wat de oorzaak was 
van een vervelende, veelvoorkomende storing. 
‘Dat vergrootte de bereidwilligheid om mee te 
werken enorm.’ 

Bas van der Linden is sinds 2012 operationeel directeur bij CloudVPS. Toen was het 

bedrijf al bezig met ISO 27001-certificering. Zo wilden ze aan klanten het signaal 

afgeven dat ze de veiligheid van hun gegevens serieus nemen, en er constant aan 

werken om die te behouden en verbeteren. Bas: ‘Dat ging niet vanzelf. De norm is 

enorm uitgebreid. Het kost veel tijd om alles uit te zoeken, en je kunt belangrijke zaken 

over het hoofd zien.’

‘Cqure linkt niet simpelweg vacatures aan een 
cv, maar brengt een match tot stand die aan alle 
kanten klopt’

Bas van der Linden,
operationeel directeur CloudVPS
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Hoe wist Cqure zo snel precies de juiste 
professional te vinden voor CloudVPS? Bas 
en Pier weten het: ‘Omdat ze altijd gekozen 
hebben voor kwaliteit, en niet voor kwantiteit. 
Cqure zal nooit “even gauw” kijken naar 
steekwoorden in de vacature en die linken 
aan iemand die deze woorden toevallig op z’n 
cv heeft gezet.’ Cqure gaat veel verder: ‘Ze 
hebben liever tien kwaliteitsprofessionals in 
hun bestand, dan duizend cv’s in een archief. 
Ze kénnen ook iedereen in hun netwerk erg 
goed. Ze doen een uitgebreide intake en 
houden daarna regelmatig contact.’ 

‘Cqure is het kwaliteitsfilter’
De klanten van Cqure zijn lang niet alleen 
IT-bedrijven. Elke organisatie met een vraag 
of probleem op informatiebeveiligingsgebied 
kan bij Cqure aankloppen voor advies en 
bemiddeling met de juiste professional. 

Naast certificering kunnen bedrijven terecht 
die bijvoorbeeld willen weten of hun IT-
infrastructuur te hacken is, of die zich afvragen 
in welke mate informatiebeveiliging voor hen 
belangrijk is.

Pier, tot slot: ‘Cqure is zowel naar klanten 
als professionals eerlijk, open en gericht op 
kwaliteit. Net als in elke andere branche heb 
je grote verschillen in kwaliteit: de houding, 
kennis, kunde en ervaring van een professional. 
De centrale vraag is: passen de klant en de 
professional bij elkaar? Cqure is het filter: 
met Cqure weet je als organisatie zeker dat je 
iemand binnenhaalt die het vraagstuk voor je 
oplost.’


