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Wij zijn Dyami

Dyami in één zin

Dyami is in 2020 in Utrecht opgericht door Eric Schouten,

Strategische securitydiensten — beleid, training, planning

ondernemer en voormalig expert bij de AIVD, de Algemene

en uitvoering, inclusief back-up.

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van Nederland.
Met een ambitieuze en enthousiaste benadering is ons
team snel gegroeid met experts in veel vakgebieden op
het vlak van internationale security. We hebben eigen in-

Zo maken wij het verschil
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bescherming en beveiliging van je organisatie.

Jong bedrijf met jaren ervaring
Dyami is geboren omdat wij vinden dat security voor
organisaties beter, ondernemender en efficiënter kan.
Daarvoor hebben we wel veel ervaring in huis, onder meer
uit internationale inlichtingen, Defensie, overheid, politie,
cybersecurity, antropologie, conflict studies, reisindustrie
en de luchtvaart.

Onze klanten
•

Innovatieve startups en scale-ups

•

Internationale ondernemingen

•

Internationale NGOs en non-profit organisaties

•

Investeerders

•

Reisorganisaties, zowel zakelijk als leisure

•

Luchtvaartmaatschappijen en -operators

Naast onze brede securitydiensten richten we
ons met de site reisvoorbereid.nl op bedrijven
en reisorganisaties in het MKB. We bieden hier
ontzorging, securitybeleid en ondersteuning en
training voor veilig zakelijk en leisure reizen.

Dat doen we door als strategische partner met je
mee te denken bij plannen en wensen

house analisten en partnerships met belangrijke partijen
om zo een compleet pakket te kunnen bieden voor de

Focus op kansen pakken, groeien en ondernemen.
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We ontzorgen jou wat betreft security in plaats van
dat security extra tijd, moeite en geld kost of zelfs
belemmerend werkt.
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Goede invulling van Duty of Care verplichtingen naar
je mensen. Dat geeft rust en vertrouwen.

Onze diensten
•

Assetbescherming/anti-spionage voor je IP/data/informatie

•

Ontwerp en implementatie securitybeleid en -procedures

•

Ontwerp en implementatie Emergency Response Plan

•

Veilig internationaal reizen: beleid, training en ondersteuning

•

Cybersecurity

•

Trainingen: security awareness, weerbaarheid, luchtvaart

•

Risk & Threat Analyses, wereldwijd en lokaal

•

Fysieke security en beveiliging, ook in het buitenland

•

Interim security risk management

•

24/7 security incident ondersteuning

•

Aviation Security

Eric Schouten
Oprichter en CEO
“Dyami is mijn visie voor strategische
security met de mindset van een
ondernemer. Wij zijn er niet om je te
vertellen wat je moet doen maar om je
te bieden wat je nodig hebt.

Dyami is het Native American
woord voor adelaar.

Strategische security is geen extra last

www.dyami.services

voor veilig en succesvol ondernemen!”

voor organisaties maar een ‘enabler’
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