IR}S gaat internationaal
Onafhankelijk onderzoeksbureau IR}S Forensic Investigations & Integrity Services uit Capelle
a/d IJssel start onder leiding van Henno de Kruijk een regiokantoor in Mexico met de naam IS}F
Integrity, Security & Forensic Services. De werkzaamheden zullen zich met name richten op het
ondersteunen van Europese bedrijven met activiteiten in Latijns-Amerika.
Vanuit Mexico-City biedt IS}F diensten aan op het gebied van Integriteit, Veiligheid en Forensisch
Onderzoek. Met IS}F kunnen klanten, naast het vertrouwde IR}S-kantoor in Capelle a/d IJssel,
nu ook beschikken over betrouwbare, lokale kennis en kan lokaal direct en persoonlijk
ondersteuning worden geboden bij handelstransacties tussen Latijns-Amerika en Europa.
Aart Bloemheuvel, Managing Partner van IR}S geeft aan: “Van oudsher kent Europa in het
algemeen en Nederland in het bijzonder een grote economische verwevenheid met andere
landen en regio’s. De winstgevendheid en continuïteit van ondernemingen hangen voor een groot
deel samen met succesvolle internationale handelsrelaties. Deze internationale oriëntatie leidt
tot steeds meer grensoverschrijdend verkeer van kapitaal, goederen, kennis en arbeid. IR}S en
IS}F spelen in op de internationaliseringstendens.”
Managing Partner Henno de Kruijk van IS}F: “De Latijns-Amerikaanse markt kent aantrekkelijke
mogelijkheden voor Europese handel en investeringen, maar kenmerkt zich ook door aanzienlijke
risico’s op het gebied van integriteit en veiligheid. IR}S en IS}F richten zich op het verkrijgen
van feiten over klanten, zakenpartners, assets en transacties zodat met vertrouwen kan worden
ingespeeld op kansen zonder kwetsbaar te zijn voor onbekende en niet-gemitigeerde risico’s”.
IS}F werkt op het gebied van fysieke veiligheidsvraagstukken samen met Proximities Risk
Consultancy B.V. en maakt deel uit van het Proximities’ Global Partner Network.
Wilt u meer informatie over de services van IR}S en IS}F of heeft u vragen over hoe onze
specialisten u van dienst kunnen zijn? Neemt u dan contact met ons op via onderstaande
contactgegevens.

Over IR}S

Over IS}F

De topspecialisten van IR}S hebben al
meer dan 25 jaar ervaring met het
doen van onafhankelijk onderzoek op
het gebied van fraude en integriteit.
IR}S biedt een totaalpakket van
‘Forensic Services’ die alle vormen van
onderzoek omvatten, waaronder ook
forensisch IT-onderzoek.

IS}F is een dienstverlener op het
gebied van Integriteit, Veiligheid en
Forensics. De professionals van IS}F
hebben
een
achtergrond
in
opsporings- en inlichtingendiensten,
accountancy, IT en Criminologie.

De integrale IRS-aanpak legt de basis
voor
integriteit,
vertrouwen,
continuïteit en veiligheid.

Contactgegevens
IR}S Forensic Investigations &
Integrity Services B.V.
Email:
Web:

info@irsnl.com
www.irsnl.com

De multidisciplinaire teams van IS}F
hebben ruime ervaring in het
uitvoeren van feitenonderzoek.

IS}F Integrity, Security & Forensic
Services

IS}F houdt zich aan de ACFE Code of
Ethics
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