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Na meer dan een jaar thuiswerken ziet de toekomst er 
voor veel organisaties hybride uit: een mix van werken 
op kantoor en thuis.

Maar ondanks de voordelen van dit flexibele model 
kan vrij verkeer tussen thuis en kantoor leiden tot 
aanzienlijke bedreigingen voor gegevensbeveiliging.

Volg de hieronder beschreven eenvoudige maatregelen 
om uw bedrijf en werknemers te helpen om beveiligd 
te blijven en aan de regels te blijven voldoen in een 
hybride werkwereld.
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Kennis en bewustzijn zijn essentieel om werknemers te 
helpen de fysieke risico’s te begrijpen die op elk kantoor 
aanwezig zijn. In staat zijn om vertrouwelijke documenten 
te identificeren en met vertrouwen te kunnen behandelen is 
enorm belangrijk om te blijven voldoen aan de regelgeving 
inzake gegevensbescherming.
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De diensten voor gegevensvernietiging van Shred-it 
zijn de eerste stap om in een hybride wereld beveiligd 
te blijven en aan de regels te blijven voldoen. Van 
documenten tot oude harde schijven en speciale 
versnippering: Shred-it helpt bedrijven waarborgen dat 
klanten, werknemers en vertrouwelijke bedrijfsgegevens 
te allen tijde beschermd zijn.
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Milieukwesties worden steeds belangrijker in een hybride 
werkwereld. De Shred-it diensten voor de vernietiging 
van documenten, beschermen niet alleen uw bedrijf, 
maar ondersteunen ook onze planeet doordat het 
versnipperd papier veilig wordt gerecycleerd.
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Reizen naar kantoor kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. 
Apparaten of documenten kunnen in de trein worden vergeten 
of een doelwit worden van criminelen als ze in de auto worden 
achtergelaten. Herinner uw team eraan dat ze zorgvuldig moeten 
omgaan met gegevens en vertrouwelijke informatie die veilig en 
beveiligd moet blijven.
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Begrijpenwat moet worden versnipperd kan moeilijk zijn. Wel 
40% van de datalekken wordt veroorzaakt door nalatigheid 
van werknemers [1]. Een Shred-it All-beleid invoeren om alle 
documenten veilig te vernietigen zorgt ervoor dat werknemers 
niet meer hoeven te besluiten wat al dan niet vertrouwelijk is.
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Thuis of op kantoor kan het instellen van een clean 
desk-beleid wanneer u aan het werk bent helpen om u 
beschermd te houden. Verwijder post-it briefjes op een 
veilige manier, bewaar verwijderbare media of notebooks 
op een afgesloten plek en controleer aan het eind van 
elke werkdag of uw bureau leeg is.
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