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Kwaliteits-, informatiebeveiligings-, service-, milieu- & 
arbeidsomstandigheden statement 

Broad Horizon levert via haar werkmaatschappijen True Webspace, True Workspace en True Workspace 
Zuid-Nederland hoogwaardige diensten aan haar klanten.  

• Managed hostingprovider True Webspace is gespecialiseerd in het volledig beschikbaar stellen van 
applicatie-infrastructuren, met een focus op bedrijfskritische webapplicaties, webshops en websites.  

• True Workspace is één van de grootste aanbieders op het gebied van hosted applicatieservices en online 
workspaces in Nederland. True Workspace biedt geïntegreerde werkplekoplossingen op maat. True 
Workspace heeft het technische beheer over meer dan 400 bedrijfsapplicaties en stelt deze applicaties 
geïntegreerd en beveiligd ter beschikking in een beveiligde cloudomgeving.  

• True Workspace Zuid-Nederland is aanbieder van diensten op het gebied van hosted applicatieservices en 
online workspaces. Daarnaast is True Workspace Zuid-Nederland in staat om hoogwaardige VoIP en 
managed Wi-Fi diensten te leveren. 

Broad Horizon streeft hierbij naar de hoogst mogelijke kwaliteits-, service- en informatiebeveiligingsniveaus 
die bekend zijn in de markt met betrekking tot al haar bedrijfsmiddelen, terwijl rekening wordt gehouden met 
het milieu en de arbeidsomstandigheden. 

Het is de ambitie van Broad Horizon om de ‘best of the class’ te zijn op het gebied van managed hosting en in 
het faciliteren van online werkplekken. Gerenommeerd om onze innovatieve oplossingen, geprezen om onze 
uitmuntende service, gewaardeerd door onze proactieve houding, maar bovenal gedreven door een 
ongeëvenaarde teamspirit. 

De werkmaatschappijen van Broad Horizon zetten zich in om: 

• te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en gangbare industriestandaarden die aansluiten op de 
wensen en eisen van haar klanten en overige belanghebbenden; 

• al haar interne processen en procedures te documenteren en deze documentatie continu beschikbaar te 
stellen aan alle relevante partijen en deze te voorzien van de benodigde training; 

• de eigen prestaties en die van relevante 3e partijen te monitoren, auditen, beoordelen en bij voortgang te 
streven naar continue verbetering; 

• milieuvervuiling te voorkomen door gebruik te maken van duurzame energie en de energie-efficiëntie te 
verbeteren, zonder concessies te doen aan de beschikbaarheid van onze diensten; 

• een veilige werk- en leefomgeving van ons personeel en bezoekende 3e partijen te waarborgen; 

• alle benodigde resources beschikbaar te stellen om deze verbintenis te kunnen realiseren. 
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