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Wij beschermen wat van belang is. 

W E T E N  U W  W E R K N E M E R S  W A T  Z E  M O E T E N  V E R S N I P P E R E N ?

48%
van de beveiligingslekken binnen 

een organisatie vindt plaats als 
gevolg van fouten van 

werknemers of systeemstoringen 
door defecte bedrijfsprocessen.*  

Beschikt uw bedrijf over een 
documentbeheerproces? Klik 
hier voor een beleidssjabloon 

voor documentbeheer.

Weet u wat u moet versnipperen?
Begrijpen uw werknemers hoe ze de vertrouwelijke informatie van uw bedrijf kunnen beschermen? Gebruik 
onze gids hieronder om u inzicht te geven in de kennis van uw werknemers over uw bestaande procedures 
voor documentbeveiliging en om na te gaan of er training vereist is. 

Hoe slaat u deze informatie op? 

JA

JA NEE

Een beleid van alles versnipperen neemt de beslissing tot 
vernietiging uit handen van individuele medewerkers en kan het 
risico op een datalek verkleinen. 

Waarschuwing! Het is van vitaal belang dat 
u training volgt over beleid en procedures

omtrent informatiebeveiliging om de 
vertrouwelijke informatie van uw 

organisatie te beschermen. 

Veel bedrijven kiezen nu voor een flexibel werkmodel, maar vrij verkeer 
tussen thuis en kantoor kan aanzienlijke veiligheidsrisico's met zich 
meebrengen. Of u nu thuis of op kantoor werkt, u moet ervoor zorgen dat de 
vertrouwelijke informatie van uw bedrijf veilig en beschermd blijft. 

PRODUCEERT UW ORGANISATIE VERTROUWELIJKE INFORMATIE? 

Ga voor meer best practices omtrent informatiebeveiliging naar 
shredit.nl of bel 0800-0114

PAPIER

Zelfs verlopen harde schijven moeten veilig worden 
vernietigd om de veiligheid van de vertrouwelijke 

informatie te waarborgen. 

Klik hier om onze diensten voor het vernietigen 
van media en harde schijven te bekijken.

Waar werken uw werknemers voornamelijk? 

*Studie 2020 Onderzoek naar de kosten van een datalek door het Ponemon Institute & IBM Security.

THUIS OP KANTOOR

ELEKTRONISCH

NIET ZEKER NEE

Weten welke informatie vertrouwelijk is, is belangrijk om 
een sterk informatiebeveiligingsprogramma te handhaven.

Weet u welke informatie vertrouwelijk is en wanneer en hoe u 
deze moet verwijderen?

31%
VAN DE CONSUMENTEN 

zou het vertrouwen 
verliezen in een bedrijf dat 

te maken krijgt met een 
datalek.**

45%
VAN DE MKB’ERS

zegt dat er geen beleid bestaat voor het 
opslaan en vernietigen van vertrouwelijke 
informatie wanneer werknemers off-site 

werken.**

83%
VAN DE MKB’ERS

beschikt niet over een beleid voor het 
vernietigen van elektronische media 

zoals harde schijven en digitale 
informatie.**

**Shred-it Gegevensbeschermingsrapport 2020

Waarschuwing! Alle organisaties produceren vertrouwelijke informatie. 
Zelfs algemene informatie die misschien niet vertrouwelijk lijkt, kan 

schadelijk zijn als ze in verkeerde handen valt.

https://www.shredit.nl/nl-nl/doc-management-nl
https://www.shredit.nl/nl-nl/shred-it-all-nl
https://www.shredit.nl/nl-nl/diensten/harde-schijf-vernietiging



