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De Informatieveilige Werkplek
wat moet ik er eigenlijk zelf voor doen?

De vraag
Met al het nieuws over datalekken, vooral vanwege fouten
door menselijk handelen, is extra oplettendheid gevraagd.
Oplettendheid bijvoorbeeld bij het mailen van gevoelige
bestanden of bij het voorkomen van fouten door het werken op
een onbeveiligd WiFi-netwerk. Maar ook offline is er nog een hoop
winst te behalen op informatieveiligheidsvlak. Hoogstwaarschijnlijk
zit je naast een collega die bij het halen van een kopje koffie zijn of
haar computer onbeschermd achter laat. En hoogstwaarschijnlijk
doe je zelf precies hetzelfde. Je computer vergrendelen, al ben
je maar heel even weg, is een eerste verstandige stap. Maar er
zijn natuurlijk meer zaken van belang wanneer je wilt werken
op een veilige werkplek. Hoe creëer je voor je zelf eigenlijk een
informatieveilige werkplek?

De uitdaging
Je wilt graag een werkplek die informatieveilig is, maar je wilt
natuurlijk ook voorkomen dat je elk papieren dossier in een kist
achter slot en grendel aan je bureaustoel moet vastmaken. Kortom,
je moet een oplossing vinden die zowel werkbaar als veilig is.
Afgezien van de discussie of het werkbaar is wanneer je alles op
je bureau laat slingeren, is het in ieder geval niet veilig. Een veilige
werkplek is namelijk een opgeruimde werkplek. Maar pas op, niet
elke opgeruimde werkplek is ook informatieveilig. Informatie kan
op allerlei manieren lekken, naar allerlei verschillende personen.
Zo hoeft niet je directe collega de dader te zijn, maar kan ook een
toevallige voorbijganger een blik werpen op informatie waartoe
hij of zij geen toegang heeft. Of stuur je zelf per ongeluk een mail
met bijlage naar de verkeerde persoon. En wat dacht je van het
sleutelbakje, waarin alle sleutels mét verwijzing open en bloot
op kantoor liggen? Het wordt het meest vervelend als mensen
(onbedoeld) toegang krijgen tot informatie waar oorspronkelijk
alleen jij toegang toe hebt, met het risico dat onder jouw naam
informatie lekt. Met een informatieveilige werkplek kun je dit
voorkomen.

De oplossing
Je kunt gemakkelijk zelf initiatief nemen tot het creëren van een
informatieveilige werkplek. Onderstaande tips helpen hierbij.
Gebruik altijd een privacyfilter voor je beeldscherm. Dit is
een dun velletje wat je voor je beeldscherm plaatst en dat de
inkijkhoek verkleint. Hierdoor is het lastiger om onopvallend
mee te kijken.

	Gebruik de sloten op je kast of je kamer ook echt, ook als je
maar heel even weg bent.
Beveilig je computer, tablet en telefoon met een code, en
neem je mobiele apparaten ook altijd mee.
Een post-it met je wachtwoorden op je beeldscherm is niet echt
slim, toch gebeurt het nog veel te vaak.
Voorkom zo veel als mogelijk het gebruik van USB-sticks
of andere mobiele opslagmedia. Deze raken sneller kwijt en
worden gemakkelijker vergeten. Is werken met een USB-stick
toch noodzakelijk? Gebruik dan USB-sticks met een goede
dataversleuteling.
Berg naast werk gerelateerde spullen ook je persoonlijke
spullen goed op. Vaak kan via het één, het ander worden
gevonden.
Verwijder spullen die je niet meer nodig hebt op de juiste
wijze. Documenten met (privacy)gevoelige informatie door de
papierversnipperaar, USB-sticks en harde schijven formateren
én doorboren.
Geef alleen bevoegde personen de mogelijkheid om bij
sleutels en toegangspassen te komen. Wanneer ze 		
rondslingeren of vrij te pakken zijn en er iemand met jouw
toegangspas een ruimte in gaat, is niet meer duidelijk wie er
toegang heeft gehad tot de ruimte. Je pasje of persoonlijke
sleutel uitlenen is uiteraard uit den boze.
	Voorkom bij gebruik van onbeveiligde printers dat documenten
die je print tussen de printjes van anderen terecht komen. Loop
direct naar de printer wanneer je iets hebt afgedrukt.
Vergrendel je computer of mobiele apparaat altijd. Alle
handelingen die vanuit deze apparaten worden gedaan,
gebeuren immers onder jouw naam.

Meer weten?
Bezoek onze website www.mindyourstep.info voor meer tips en
tricks op privacy- en informatieveiligheidsvlak. Of neem direct
contact op met Marijn Berndes via marijn@soulmade.nl of door te
bellen naar 0162-430345.

