Privacy impact
De nieuwe Europese privacy regelgeving is complex en omvangrijk. CPI helpt u om
zowel de wet- en regelgeving in privacy inzichtelijk te maken, maar ook om prioriteiten
te stellen bij de tijdige aanpak in uw organisatie. CPI adviseert Raden van Bestuur en
Commissarissen, corporate specialisten en eindverantwoordelijken met op maat
gesneden implementatie van de privacy verordeningen.

Gesprekspartner
op Board Room
level

De meest
actuele kennis
en expertise
over complexe
regelgeving

Ervaren
professionals
zorgen voor
borging in uw
organisatie

Conversie van
regelgeving naar
eﬀectieve
normen

DE AANPAK DIE U TIJDIG ZICHT EN CONTROLE GEEFT OP UW PRIVACY VERPLICHTINGEN
SESSIES

BREDE AANPAK

IMPLEMENTATIE

1. Strategische vertaling met de
Board
2. Privacy Impact Assessments
3. Risico analyse

1. Integrale benadering
2. Van privacybeleid tot
implementatie
3. Van risico analyse tot
beheersing

In verschillende varianten
kunnen wij de organisatie
ondersteunen bij de praktische
executie van de procesbeheersing tot en met het monitoren
en rapporteren.

Snel en doeltreﬀend vertrekpunt
in kaart brengen met key staﬀ

Draagt kennis over op uw
organisatie

Door focus op gedrag,
verankerd in uw organisatie

“CPI ondersteunt ons om de
complexe en omvangrijke materie
inzichtelijk te maken en prioriteiten
te stellen binnen de verschillende
privacy verordeningen.”
Concern Compliance Oﬃcer, CZ.

CPI

Over CPI

C ONNECTING P EOPLE WITH I MPACT
IN RISK, FINANCE & GOVERNANCE

The future in professional services

Krachtige klanten

Ervaren en gedreven professionals

in risk, ﬁnance and governance

met gevoel voor tijdsgeest

met een gedeelde missie

CPI is de professional services organisatie van de
toekomst die klanten en professionals biedt wat ze echt
nodig hebben op het gebied van risk, ﬁnance en governance. Een nieuw organisatiemodel met zeer ervaren en
gedreven professionals, ﬂexibiliteit tegen een eerlijke prijs
en thought leadership.

Onze klanten zien dat de huidige ontwikkelingen in de
wereld vragen om een sterke focus op risk, ﬁnance en
governance in hun organisaties. Ze kiezen ervoor om
samen met CPI aan te pakken wat moet én wat waarde
oplevert. Door middel van strategisch advies, implementatie & inbedding en interim management (Duurzame
Flexibiliteit™). CPI klanten zijn beursgenoteerd, eigendom
van private-equity, familiebedrijven of (semi-)publieke
instellingen.

Het CPI model trekt zeer ervaren en ondernemende
professionals aan. Wij selecteren de beste professionals,
die er op hun beurt voor kiezen om te werken bij een
organisatie die hen in staat stelt om onafhankelijk te zijn,
zich te ontwikkelen en impact te maken. Onze ruim 300
professionals hebben elk minimaal 10 jaar werkervaring en
hebben naast hun achtergrond in advies ook lijnmanagementervaring in risk, ﬁnance en governance.

CPI

CPI propositiematrix

C ONNECTING P EOPLE WITH I MPACT
IN RISK, FINANCE & GOVERNANCE

Onderstaande tabel toont een aantal voorbeelden van de dienstverlening van CPI
Risk
Finance
Governance

Richten

Hogere en voorspelbare
performance

De kracht van zien en
vooruitzien

Goed bestuur, in cultuur
en gedrag

• Ontwikkelen van risk appetite
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Inrichten

-IVMRVMGLXIRZERǻRERGIJYRGXMI
.54VIEHMRIWW
5SWXQIVKIVMRXIKVEXMI
(SRXVSPPIHKVS[XLWGER
+MRERGIXVERWJSVQEXMI
:IRHSVHYIHMPPMKIRGI

“Het tijdig beginnen met dit topic
wordt door veel van onze klanten
onderkend. Men heeft geleerd dat
de doorlooptijd en impact van
nieuwe wet- en regelgeving niet
onderschat kan worden.”
Simone Heidema
Founder & CEO

Verrichten

* bijvoorbeeld bij bedrijfsintegraties, systeem implementaties, (wereldwijde) outsourcing
** governance codes
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Wilt u weten wat CPI voor u kan betekenen mail of bel mij direct!
email: sheidema@meetcpi.com / mobile: +31 622 416 539
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