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Dyami Strategic Security — enabler voor veilig en 
succesvol investeren, ondernemen en groeien 

Veilig kansen pakken 
Dyami heeft een totaal nieuwe benadering voor 
corporate security. Waar traditioneel security als 
kostenpost en een soort verzekeringspolis wordt 
gezien, bieden wij Strategic Security aan als tool 
om veilig en succesvol nieuwe dingen te onderne-
men en bestaande business sterker te maken.  

Als investeerder kijkt u naar de waarde en potentie 
van een bedrijf (of organisatie). Wij helpen u als 
partner om de waarde van het bedrijf te waar-
borgen: Investment Safeguarding. 

Onze focus ligt met name op innovatieve bedrijven 
en bedrijven die internationaal zakendoen maar 
ook NGO’s en hulporganisaties. 

De waarde van een bedrijf zit primair in het intel-
lectueel eigendom (IP), gevoelige data, fysieke 
assets en de medewerkers zelf. Onze bescherming 
dekt het gehele spectrum.   

Naast het beschermen van de waarde van het 
bedrijf, denken wij aan de voorkant mee op 
strategisch niveau om nieuwe kansen te kunnen 
ondernemen.  

Zo maken we groei en ondernemen juist mogelijk, 
ook op plekken en in situaties waar uitdagingen 
zijn op het gebied van veiligheid — wat dichter bij 
huis kan zijn dan u wellicht denkt! 

Pre-investment due diligence 
Voordat u investeert, voeren wij een onderzoek en 
risk/threat assessment uit op het beoogde bedrijf. 
Dat geldt voor het bedrijf zelf maar ook hun 
partners, locaties, supply chain, klanten en 
businessmodel. Dit is een essentieel onderdeel van 
due diligence. 

Post-investment safeguarding 
Na investering moet de waarde van uw bedrijf 
beschermd blijven. Bedreigingen als spionage, 
criminaliteit, cyber crime, corruptie, (geo)politiek 
en terrorisme worden door ons allemaal proactief 
geanalyseerd en gemitigeerd. En we helpen uw 
bedrijf veilig en succesvol kansen te pakken! 

  

Investment 
Safeguarding 

De experts en analisten van Dyami hebben jaren-
lange ervaring met achtergronden als Defensie, de 
AIVD, de overheid, politie, cyber security en veel meer. 

Wij bieden onder meer de volgende diensten: 
• Strategische security planning 
• Corporate Asset Protection: IP, mensen, assets 
• In-house risk/threat assessments 
• In-house onderzoeksanalyses en rapportages 
• Ontwerp securitybeleid, procedures, compliance 
• Monitoring / alerting van conflictgebieden 
• Fysieke beveiliging in binnen- en buitenland 
• Veilig reizen en transport 
• Cybersecurity 
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