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Waar hebben we het over?

Een veilige werkomgeving

Verplichtingen voor de organisatie

Verantwoordelijkheden van de medewerker

Mensen zijn door de gevolgen van COVID-19 feitelijk gedwongen om zoveel mogelijk te werken vanuit huis of vanuit een 
alternatieve locatie waar zij alleen kunnen werken. Dit heeft tot gevolg dat de bestaande werkomgeving zoveel mogelijk dient te 
worden gekopieerd om de dagelijkse bedrijfsvoering zo min mogelijk te verstoren. Dit betekent concreet dat niet alleen 
vergaderingen op locatie moeten worden vervangen door virtuele gesprekken, maar ook dat werkgevers rekening moeten houden 
met werknemers die zorg hebben voor hun kinderen gedurende werktijden en met medewerkers die thuiswerken niet gewend 
zijn.

• Zorg ervoor dat IT iedereen binnen uw organisatie voorziet van de juiste voorzieningen die nodig zijn om veilig thuis te kunnen werken. Dit is niet 
beperkt tot een laptop en toegang tot e-mail, maar betreft tevens veilige toegang tot de kritische applicaties en data, zonder te vergeten dat dit alles 
op een juiste en verantwoorde wijze wordt geïmplementeerd en onderhouden. 

• Zorg ervoor dat u een tool kiest voor videobellen die het gebruik van andere tools niet uitsluit, bij voorkeur een die niet gepaard gaat met de 
installatie van een programma(agent) op uw computers. Het heeft de voorkeur dat IT een eigen server kan opzetten waar alle data van verschillende 
sessies kan worden opgeslagen (beheerd en beveiligd met VPN) zodat toezicht mogelijk is.

• Communiceer de meest belangrijke principes inzake informatiebeveiliging zoveel mogelijk bij de opstart van thuiswerken en zorg ervoor dat een 
ieder de gedragscode van uw organisatie kan dromen. 

• Wifi dient altijd veilig te zijn. Verander zo snel mogelijk het default-wachtwoord van uw router en zorg er verder voor dat er geen IoT apparaten zijn 
aangesloten op het netwerk waar uw organisatie gebruik van maakt.  

• Gebruik VPN voor veilige data transfers. Als IT hier geen richtlijnen voor heeft gegeven, ondersteun dan uw medewerkers in het opzetten hiervan. 
Hier kan worden gedacht aan: Norton Secure VPN, Express VPN en NORD VPN
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Het gebruik en beheer van wachtwoorden

Wachtwoorden zijn noodzakelijk om meerdere redenen. Door de uitbraak van COVID-19 missen medewerkers de voorlichting en 
begeleiding van hun veiligheidsspecialisten en zijn ze op zichzelf aangewezen. Dit kan tot gevolg hebben dat zij laks worden in het 
kiezen van wachtwoorden en de bescherming hiervan.  

• Zorg ervoor dat voor alle kritische applicaties een multi-factor authenticatie verplicht is

• Zorg ervoor dat de mogelijkheid van sterke wachtwoorden is aangezet in al uw kritische applicaties én dat deze verplicht is gesteld

• Vermijd het gebruik van pincodes en gebruik wachtwoorden en wachtwoordzinnen

• Maak gebruik van wachtwoorden-apps of -programma’s. Goede voorbeelden zijn: Last pass (premium), Dash lane of 1Password

• Kies bij het opzetten van nieuwe wachtwoorden voor sterke wachtwoorden die zo lang mogelijk zijn: introduceer als het mogelijk het concept van 
wachtwoordzinnen

Waar hebben we het over?

Verplichtingen voor de organisatie

Verantwoordelijkheden van de medewerker
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Veilig werken vanuit huis

Veilig werken vanuit huis wordt deels gerealiseerd door de juiste beveiligingsfaciliteiten te installeren en onderhouden op de 
laptop van de zaak. De beste verdediging tegen ongewenste toegang komt echter vanuit de mensen zelf. Draag er zorg voor dat 
uw medewerkers zich continu bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het delen van data, e-mailen en videobellen met 
zowel collega’s als externe personen. 

• Communiceer herhaaldelijk de meest belangrijke informatiebeveiligings- en privacyprincipes ten aanzien van data transfers, data beheer en data 
retentie

• Maak medewerkers bewust van de bestaande risico’s door middel van phishingcampagnes (generiek en gericht)

• Zorg, aansluitend op phishingcampagnes, voor e-learnings inzake informatiebeveiliging en privacy 

• Stimuleer het gebruik van veilige filesharing-applicaties in plaats van de e-mail als middel om data op te slaan en te beheren

• Zorg dat na COVID-19 de data die is gekopieerd naar eigen laptops wordt gesynchroniseerd met het netwerk. Verwijder de data zo snel mogelijk op 
de lokale stations

• Draag er zorg voor dat medewerkers continu de identiteit van de persoon waar ze zakelijk mee communiceren kennen en kunnen checken

• Ontmoedig het gebruik van bijlagen in e-mails

Waar hebben we het over?

Verplichtingen voor de organisatie

Verantwoordelijkheden van de medewerker
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Omgaan met data lekken

Het risico op een datalek is gedurende de pandemie een stuk waarschijnlijker, omdat organisaties effectief hun werkomgeving 
hebben gedecentraliseerd tot op het niveau van de medewerker thuis. Dit heeft tot gevolg dat personen met kwade bedoelingen 
veel meer kans zien om uw verdediging te doorbreken en gegevens van uw medewerkers en relaties te ontvreemden, naast 
andere kritische bedrijfsinformatie. 

• Zorg voor een Functionaris Gegevensbescherming (FG) of privacy coördinator die in staat is om een datalek te rapporteren bij de hiertoe bevoegde 
instantie

• Zorg ervoor dat leveranciers weten wat hun verplichtingen zijn als verwerkers inzake het melden van een datalek (binnen 72 uur) aan u als 
verwerkingsverantwoordelijke

• Zorg voor formeel vastgelegde afspraken met leveranciers of, als dat niet mogelijk is, voor een bewijs dat u ermee bezig bent en zorg draagt voor een tijdige 
realisatie

• Zorg ervoor dat de functionaliteit van audit-logging is geactiveerd in uw kritische applicaties, zodat forensisch onderzoek tot de mogelijkheden behoort

• Zorg ervoor dat IT back-ups beschouwt als een separate omgeving met separate beveiligingsmaatregelen

• Zorg ervoor IT over de juiste vaardigheden beschikt om een datalek snel te dichten (of weet wie in te schakelen als dit niet geval is)

• Draag er zorg voor dat, als een datalek zich voordoet, de connectie met het netwerk en de computer zo snel mogelijk wordt verbroken.

• Een (potentieel) datalek dient zo snel mogelijk te worden gerapporteerd bij de juiste verantwoordelijke

Waar hebben we het over?

Verplichtingen voor de organisatie

Verantwoordelijkheden van de medewerker
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Beheer uw data op een veilige en verantwoorde wijze

Voldoe aantoonbaar aan uw eigen gedragscode

Bescherm wachtwoorden op het fanatieke af

Valideer altijd de identiteit van de person aan de andere zijde

Gebruik e-mail en internet op een verantwoorde wijze

Draag zorg voor fysieke veiligheid

Meld incidenten inzake verlies, diefstal of malware

Gebruik mobiele apparaten op een verantwoorde wijze

Weet wat te doen in het geval van een calamiteit of crisis

Draag zorg voor persoonlijke veiligheid 

Uw principes om tijdens COVID-19 veilig thuis te werken*
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*  Gebaseerd op de 9 principes van informatiebeveiliging 
van CRANIUM
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