
 

 

 

Persbericht, 31 maart 2022 

SWEMP kiest Northwave voor digitale veiligheid als dienst 
Meerjarige outtasking overeenkomst  voor Security Office as a Service 

 
SWEMP, een ICT-samenwerkingsverband van de woningcorporaties Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros 
en Portaal, heeft Northwave geselecteerd als partner voor het 24 uur per dag beheren van haar digitale 
veiligheid in de vorm van Security Office as a Service. 

Zorg cyberveiligheid integraal uitbesteed 
Met Security Office as a Service besteden de woningcorporaties de zorg over het adequaat mitigeren van 
cyberrisico's integraal uit aan Northwave. Security Office as a Service stuurt onafhankelijk de activiteiten aan en 
borgt de kwaliteit en continuïteit van het cybersecurity management. Meer specifiek: 

• Security Office as a Service operationaliseert en beheert het management van de processen, risicobeheersing 
en rapportages ten aanzien van cyber veiligheid. 

• Security as a Service borgt de beschikbaarheid van specialistische kennis en ervaring die nu én in de toekomst 

noodzakelijk is. 

• Security as a Service zorgt er met onafhankelijke kwaliteitstoetsing voor dat de 

informatiebeveiligingsmaatregelen op orde zijn. 

• De woningcorporaties zijn goed voorbereid op aanvallen van hackers. 

• Bij cyberincidenten staat Security as a Service dag en nacht klaar voor een snelle reactie. 
• SWEMP is te allen tijde aantoonbaar in control op het thema cyberveiligheid. 

 

Contractvoorwaarden ook voor 'Vrienden van SWEMP' 
Romee van Barneveld, manager informatisering & automatisering bij Woonbron, legt uit waarom de 

woningcorporaties digitale veiligheid als dienst inhuren: "De ontwikkelingen op het gebied van security en 

privacy gaan razendsnel en zijn complex. Als corporatie kun je dat in je eentje niet alle noodzakelijke expertises 

in huis houden. Tegelijkertijd het is ook weer geen dagtaak. Als woningcorporaties doen we allemaal hetzelfde. 

Door gezamenlijk als SWEMP een raamcontract af te sluiten voor dezelfde dienst zijn de voorwaarden 

aantrekkelijker dan wanneer we dat als afzonderlijke corporaties zouden doen." Ook de woningcorporaties die 

'Vriend van SWEMP' zijn kunnen volgens die voorwaarden met Northwave in zee. Elke woningcorporatie kan 

'Vriend van SWEMP' worden. 

“Meerdere woningcorporaties besteden hun security management nu al integraal uit aan Northwave. Onze 
aanpak zorgt voor een effectief gebruik van resources, best practices en de meest actuele dreigingsinformatie. 
Nu garanderen we ook voor de bij SWEMP aangesloten organisaties dat er 24 uur per dag professionele 
aandacht is voor hun cyber veiligheid. SWEMP bereikt daarmee ook dat elke andere woningcorporatie gebruik 
kan maken van deze slimme services tegen scherpe voorwaarden. Dat is een mooie invulling van het begrip 
‘vriendendienst’.” Dat zegt Talitha Papelard, Directeur Security Office van Northwave. 
 
De samenwerking tussen beide partijen gaat direct van start. Woningcorporaties die 'Vriend van SWEMP' willen 

worden, kunnen contact opnemen met Roy Bakker, technisch directeur SWEMP, r.bakker@swemp.nl. 
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─────────────────────────────────────────────── 

Over SWEMP 

SWEMP is een samenwerkingsverband van vijf grote woningcorporaties. Doel is om gezamenlijk tot standaard 

ICT-oplossingen te komen die bijdragen aan een betere dienstverlening voor de klanten, meer werkplezier voor 

de medewerkers en lagere kosten. Daardoor blijft er meer geld over voor de kerntaak: verhuur van betaalbare 

woningen in prettige wijken. Meer informatie: swemp.nl. 
 
Meer informatie 
Isis Desumma, directeur SWEMP, +31 (0) 6 022614868, i.desumma@swemp.nl 
 
 
Over Northwave 

Northwave is de grootste specialist op het gebied van integrale cyber security outtasking in Nederland. Met 

meer dan 200 experts is het bedrijf actief in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en ondersteunt het 

internationale organisaties bij het mitigeren van cyberrisico’s. Het Computer Emergency Response Team (CERT) 

van Northwave is internationaal geaccrediteerd en helpt bedrijven in heel Europa bij het bestrijden en herstellen 

van grote cyber security incidenten. Die dagelijkse ervaring van de frontlinie vertaalt het bedrijf door in haar 

“Intelligent Security Operations”; een outtasking formule waarmee cliënten het volledige vraagstuk van cyber 

veiligheid aan Northwave kunnen uitbesteden.  

Meer informatie 
Lisanne Vocke, Accountmanager SWEMP, +31(0)6 18538197, lisanne.vocke@northwave.nl 
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