Dyami Service Highlight

Safe &
Secure Travel
Dyami Safe & Secure Travel voor het MKB —
Uw medewerkers en bedrijf veilig op reis
Duty of Care

Complete ondersteuning

Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de
veiligheid en het welzijn van uw medewerkers, ook
in het buitenland. Dit heet duty of care.

Onze ondersteuning en reisadviezen gaan een stuk
verder dan een reisadvies van de overheid. Onze
intelligence & threat assessments zijn gericht op

In de wereld van vandaag sta je als zakenreiziger
bloot aan allerlei risico’s op het gebied van
veiligheid en gezondheid. Iedereen kan zich daar
iets bij voorstellen bij een reis naar Syrië maar het
is gemakkelijk om de risico’s in grote steden
dichter bij huis te onderschatten.
Grote organisaties hebben vaak de ruimte en het
budget voor een eigen securityafdeling maar die
luxe is in het MKB vaak niet aanwezig.
Daarom is Dyami graag uw partner op het gebied
van veiligheid in het buitenland, niet alleen van uw
medewerkers maar uw belangrijke
bedrijfsgegevens zoals intellectueel eigendom en
andere gevoelige data die mee op reis gaan.

Dyami is uw securityafdeling!
Zie ons als uw eigen securityafdeling waar u snel
even langsloopt om advies in te winnen voor een
geplande reis. Alleen staan nu meteen onze inhouse analisten en experts tot uw beschikking.

zie ook: www.reisvoorbereid.nl

de situatie van de specifieke locatie waar u in
geïnteresseerd bent. Denk hierbij aan een analyse
van de (geo)politieke situatie, lokale risico’s en
conflictsituaties zoals criminaliteit, spionage,
corruptie en terrorisme.
Daarnaast ondersteunen we u in het opstellen van
een veilig reisbeleid en bieden we trainingen om
uw medewerkers zich meer bewust te maken van
de risico’s en waar rekening mee te houden en
tegelijkertijd weerbaarder te zijn.

Dyami ontzorgt
Ons doel is dat u met vertrouwen uw medewerkers
op reis kunt laten gaan waarbij de duty of care
vanuit uw organisatie helemaal op orde is.
Wij bieden dan ook volledige ontzorging op het
gebied van security. We bieden deze dienst aan
via overzichtelijke abonnementen die qua inhoud
en budget altijd bij uw organisatie passen.
De experts en analisten van Dyami hebben jarenlange ervaring met achtergronden als Defensie, de
AIVD, de overheid, politie, cyber security en veel meer.
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