
MATRIXMIND: TROTS OP  
BEHALEN ISAE 3402 - TYPE II  
ASSURANCE RAPPORT
Begin dit jaar heeft MatrixMind het ISAE 3402 – type II rapport verworven.  
Voor een relatief jong en niet al te groot bedrijf, is dit een hele prestatie. Een prestatie 
waar MatrixMind trots op is en dat waarde biedt voor bestaande en nieuwe klanten. 
Directeur Hans den Hartog en CISO Rukundo Tjoelker vertellen hier meer over.

WAT IS EEN ISAE 3402 – TYPE II RAPPORT?

Rukundo: “ISAE 3402-type II is een rapport, voorzien 
van een assurance verklaring van een externe auditor, 
in ons geval Conclude Accountants, gericht op een ge-
degen en secure dienstverlening aan klanten. Er vindt, 
anders dan bij de ISO 27001, niet alleen een check 
plaats op de opzet en het bestaan van processen en 
controlemechanismen. Bij de type II variant wordt de 
feitelijke werking van de informatiebeveiliging, ieder 
jaar weer, extensief getoetst.”

Hans: “Voor MatrixMind is dit echt een mijlpaal en 
iets om trots op te zijn. Zeker voor grotere klanten  
is het hebben van een ISAE 3402 – type II rapport 
een belangrijk, zo niet een voorwaardelijk, gegeven.  
Ook voor partijen die overwegen om met ons in  
zee te gaan, wordt de drempel met dit ‘ISAE 
3402-keurmerk’ serieus verlaagd.”

“ Na de ambitieuze en succesvolle 
implementatie was het MatrixMind-team 
zeer leergierig en enthousiast om het 
interne controlesysteem continu te 
verbeteren. We waren meer dan tevreden 
om te zien hoe MatrixMind het audit-
proces heeft gecoördineerd en de interne 
processen heeft geïmplementeerd.  
Het enthousiasme en de motivatie van  
het MatrixMind-team om potentiële  
risico’s te beheersen, de passie om haar 
processen continu te verbeteren en te 
optimaliseren heeft ertoe geleid dat de 
ISAE 3402 Type II-verklaring met vlag  
en wimpel is behaald.”  
 
Vincent Man,  
projectleider Conclude Accountants
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WAT BETEKENT HET BEHALEN VAN HET 
ISAE 3402 – TYPE II RAPPORT VOOR JULLIE 
KLANTEN?

Rukundo: “Een externe accountant van een klant 
die weet dat er een vitaal deel van de infrastructuur 
in beheer is gegeven bij MatrixMind, wil weten of 
dit allemaal in orde is en of zij dit zelf nog moeten 
toetsen. Wanneer je als organisatie over een ISAE 
3402 – type II rapport beschikt, kan de externe 
accountant van de klant zich hierop beroepen en 
verlaten. Dus op het moment dat dit rapport er 
ligt kan er ‘een vinkje’ achter de uitbesteding aan 
MatrixMind en is dat geen onderwerp van verder 
onderzoek of vragen meer. Het ISAE 3402 – type II 
rapport is dus buitengewoon waardevol voor onze 
klanten.”

Hans: “Voor veel bedrijven die uitbestedingen 
overwegen is het hebben van dit rapport vaak een 
voorwaarde. Als je er niet over beschikt en ook niet 
kunt aantonen dat je er binnenkort over beschikt, 
kan dat tot diskwalificatie in commerciële trajecten 
leiden. In het bijzonder geldt dat voor klanten die 
actief zijn in de financiële wereld. Zij zijn ook nog 
eens onderworpen aan extern toezicht, zoals van 
DNB en/of AFM. Met ISAE 3402 – type II op zak 
staat niets ons in de weg om naast RiskCo en  
CZ meer klanten in deze sector te gaan bedienen 
en gebruik te laten maken van de MatrixMind 
CloudHub, ons unieke hybride multicloud-
integratieplatform dat wij als managed dienst 
aanbieden.”

WAT BETEKENT HET BEHALEN VAN HET ISAE 
3402 – TYPE II RAPPORT VOOR JULLIE?

Hans: “MatrixMind is opgericht in 2015 en daarmee 
nog een relatief jong bedrijf dat we met ons hele 
team vanaf de grond hebben opgebouwd tot wat 
het nu is. Het behalen van het ISAE 3402 – type II 
rapport is dan ook een prestatie van formaat waar 
wij erg trots op zijn en is een fundament onder 
onze verdere groeiambities.”

Rukundo: “ISAE geldt echt als een in control 
statement om aan te tonen dat je in control bent 
van je belangrijkste processen en procedures 
rondom informatiebeveiliging en het beheren en 
onderhouden van kritieke klantomgevingen. En 
een extra stuk zekerheid voor klanten dat we als 
MatrixMind doen wat we beloven. Het is knap dat 
wij vijfenhalf jaar na oprichting zo’n professioneel 
niveau van dienstverlening neerzetten voor onze 
klanten en dat een externe register accountant 
daar zijn naam aan verbindt.” 
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