Certificaat
INFORMATIEBEVEILIGINGSMANAGEMENTSYSTEEM - ISO/IEC 27001:2013
Hierbij verklaren wij dat:

Centrum voor Publieke
Innovatie CPI B.V.
tevens handelend onder
Multisignaal N.V.
Voorstraat 36
3241 EG Middelharnis
Nederland

Certificaatnummer:

ISC 134

een informatiebeveiligingsmanagementsysteem onderhoudt dat voldoet aan de eisen van ISO/IEC 27001:2013 voor
het volgende toepassingsgebied:
Het ontwikkelen, bouwen en beheren van applicaties die leiden tot samenwerking tussen
overheden en professionals in zorg en ondersteuning, zoals vastgesteld door het management
en in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 gedateerd April
2020.
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
BSI Group The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam
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Locatie

Toepassingsgebied

Centrum voor Publieke
Innovatie CPI B.V.
tevens handelend onder
Multisignaal N.V.
Voorstraat 36
3241 EG Middelharnis
Nederland

Het ontwikkelen, bouwen en beheren van applicaties die
leiden tot samenwerking tussen overheden en professionals
in zorg en ondersteuning, zoals vastgesteld door het
management en in overeenstemming met de Verklaring van
Toepasselijkheid versie 1.0 gedateerd April 2020.

Innoveere B.V.
tevens handelend onder de naam
Signalenportaal BV
Voorstraat 36
3241 EG Middelharnis
Nederland

Het ontwikkelen, bouwen en beheren van applicaties die
leiden tot samenwerking tussen overheden en professionals
in zorg en ondersteuning, zoals vastgesteld door het
management en in overeenstemming met de Verklaring van
Toepasselijkheid versie 1.0 gedateerd April 2020.
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Laatste uitgiftedatum: 2020-06-10

Vervaldatum: 2023-06-29
pagina: 2 van 2

Dit certificaat heeft betrekking op het informatiebeveiligingssysteem van de gecertificeerde organisatie en niet op haar producten of diensten. Het certificaatnummer,
het beeldmerk van de certificatie-instelling en/of van de accreditatie-instelling mogen niet worden vermeld op producten of in productinformatie of
leveringsvoorwaarden voor diensten. Promotie materiaal, reclame uitingen of andere documenten die verwijzen naar het certificaat of het beeldmerk van de
certificatie-instantie, of de accreditatie-instantie, moeten overeenstemmen met de intentie van het certificaat of beeldmerk. Het certificaat geeft geen garantie dat de
gecertificeerde organisatie voldoet aan haar wettelijke verplichtingen.
Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
BSI Group The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam

