Dyami Service Highlight

Safe &
Secure Travel
Dyami Safe & Secure Travel —
Veilig en met vertrouwen ondernemen in het buitenland
Risico’s worden onderschat

Van beleid tot training

In onze ervaring zien we vaak dat organisaties de
risico’s van internationaal reizen onderschatten.
Dat betreft niet alleen de veiligheid en gezondheid
van medewerkers maar ook het veilig houden van
belangrijke bedrijfsassets zoals intellectueel
eigendom en gevoelige data.

Veiligheid van uw medewerkers op reis begint bij
een solide reisbeleid, procedures en een
Emergency Response Plan. Maar als de
medewerker daar niet van op de hoogte is of zich
er niet mee bezig houdt, heeft het geen effect.

Veel bedrijven missen de awareness en vaak ook
het budget of de expertise om de nodige analyse
te maken voordat iemand op reis gaat.
De dreigingen zijn niet gering. Denk eens aan:
• Spionage door concurrenten of regimes
• Criminaliteit, corruptie en ontvoering
• Lokale en politieke situatie
• Gezondheidsrisico’s (zoals COVID-19)
• Terrorisme en aanslagen

Duty of Care
Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de
veiligheid en het welzijn van uw medewerkers. Dit
heet “duty of care”. Met name op het gebied van
reizen is de duty of care van veel organisaties
ontoereikend, ook al is dat niet met opzet.
Dyami helpt u om deze duty of care, met name in
het buitenland, op hoog niveau te krijgen.
zie ook: www.reisvoorbereid.nl

Dyami begeleidt u in het ontwerpen of verbeteren
van de basis maar biedt ook trainingen voor uw
medewerkers op het gebied van security
awareness en weerbaarheid.
Wanneer nodig, zorgen we voor veilig reizen (tot
het charteren van een zakenjet), fysieke beveiliging
(ook in het buitenland), grondige threat
assessments vooraf tot zelfs reddingsmissies in
conflictgebieden.
De experts en analisten van Dyami hebben jarenlange ervaring met achtergronden als Defensie, de
AIVD, de overheid, politie, cyber security en veel meer.

Ons in-house team van analisten en security
experts staat u bij met 24/7 ondersteuning, ook bij
noodgevallen. We monitoren conflictgebieden en
waarschuwen u wanneer nodig. Ook maken we
diepgaande intelligence & threat assessments
voor elke locatie ter wereld die u snel kunt
gebruiken om besluiten te nemen.
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