
BEHEERKETEN

 CHECKLIST
Wat zou er gebeuren als uw gevoelige 
dossiers en gegevens verloren gingen 
tijdens het vervoer naar een 
opslagplaats? En wat als uw klanten 
daarachter kwamen? Deze checklist 
behandelt alles waaraan u moet denken 
bij de bescherming van uw dossiers:  
In elke fase. Vanaf het moment dat deze 
uit handen worden gegeven tot en met de 
veilige opslag. 
Gebruik deze checklist om de 
beheerketenprocessen van de door u 
gekozen leverancier te beoordelen. 
Dan weet u dat u erop kunt vertrouwen 
dat uw informatie effectief door hen 
beheerd zal worden. 

    TRANSPORT  

Voertuigbeveiliging – De busjes  
en vrachtwagens van uw 
leverancier moeten beveiligd zijn 
met de nieuwste, uitgebreide 
beveiligingsfuncties, zoals dubbele, 
inbraakbestendige sloten, GPS-
tracking en een onafhankelijk 
alarm.

Competentie van de chauffeur – 
Alle chauffeurs moeten regelmatig 
worden geëvalueerd om te 
garanderen dat ze het juiste 
rijbewijs en de juiste opleiding 
hebben, en geschikt zijn om hun 
taken uit te voeren. 

Klimaatregeling – Uw leverancier 
moet in staat zijn een optimale 
omgeving te handhaven voor het 
transporteren van media. 

Koffers en dozen – 
Uw leverancier moet een aanbod 
van verschillende koffers en dozen 
voor u hebben die vooraf getest 
zijn en voldoen aan uw individuele 
wensen voor het transport van 
informatie.   

Escalatieprocessen – Uw 
leverancier moet dossiers hebben 
van alle beveiligingskwesties die 
hebben gespeeld. Alle chauffeurs 
moeten mobiele telefoons hebben 
voor het geval zich soortgelijke 
problemen voordoen.

Elektronische handtekeningen – 
Aangezien delen van informatie 
zich binnen de beheerketen 
verplaatsen, dient uw leverancier 
dit vast te leggen met een 
elektronische handtekening.  
Hiermee stelt u het auditspoor 
veilig, waarmee u beter aan de 
nalevingseisen zult voldoen.  

 

OVERWEEGT U EXTERNE OPSLAG? WEET U ZEKER DAT UW INFORMATIE IN 
ELKE FASE VAN DE BEHEERKETEN VOLLEDIG BESCHERMD IS? 



PROCESSEN EN        
TECHNOLOGIE

 

Beheersysteem – Uw leverancier 
moet over een beheersysteem 
beschikken waarin helder en 
gedetailleerd beschreven staat 
waar uw dossiers zich bevinden 
voor elke fase van de 
levenscyclus. Deze informatie 
moet volledig controleerbaar zijn.

Gebruikersmachtigingen  
– Er moet een veilig en eenvoudig 
proces zijn om gebruikers aan het 
informatiebeheersysteem van uw 
leverancier toe te voegen en eruit 
te verwijderen, en om individuele 
machtigingsprofielen te wijzigen.

Gebruiksgemak – Zorg dat u het 
proces voor het verplaatsen van 
informatie in de beheerketen van 
a tot z begrijpt. Zorg ook dat u 
weet hoe eenvoudig het is om 
ophaalmomenten te plannen of 
om dossiers op te vragen. Het 
beste is als uw leverancier een 
online portal heeft om deze zaken 
gemakkelijker te maken. 

Autorisatie – Beschikt uw 
leverancier over procedures om 
de vertrouwelijkheid en veiligheid 
van uw klantgegevens te 
waarborgen? Ze moeten u 
voorzien van een 
overeengekomen lijst van 
geautoriseerde gebruikers, 
bevestigde leveringslocaties en 
overeengekomen 
beveiligingsprotocollen.

       MENSEN

Training – Alle medewerkers van 
uw leverancier moeten volledig 
opgeleid zijn om hun taken 
conform de best practices voor 
de beheerketen uit te kunnen 
voeren. Bijvoorbeeld: chauffeurs 
zouden er in getraind moeten zijn 
om hun verkeersveiligheidsniveau 
continue te verbeteren en een 
voertuig nooit onbeheerd achter 
te laten.

Antecedentenonderzoek – Alle 
medewerkers moeten correct 
worden gescreend. Zoals de 
controle van hun recht om te 
werken, identiteit en interna-
tionale sancties, en strafblad.

Beleid – Uw leverancier hoort  
beleid te hebben geformuleerd  
voor goed beheer van 
werknemersverantwoordelijkheden, 
vertrouwelijkheid en klantomgang.  
En u moet erop kunnen vertrouwen 
dat dit beleid ook daadwerkelijk 
wordt toegepast.  

Identificatie en uniform – Het team 
van uw leverancier moet duidelijk 
kunnen worden geïdentificeerd als 
ze dossiers of media ophalen.  
Chauffeurs moeten standaard een 
uniform dragen tijdens hun dienst.



FYSIEKE   
BEVEILIGING

Locatiebeveiliging – De faciliteit 
van uw leverancier, met inbegrip 
van het laadplatform, moet 
worden beschermd door een 
veiligheidshek met beperkte 
toegangspoorten of middels 
sluiswerking. Alle ramen en 
openingen moeten uitgerust zijn 
met tralies of rolluiken om inkijk te 
voorkomen.

Surveillance – Er moeten te allen 
tijde CCTV-camera’s operationeel 
zijn en deze moeten regelmatig 
worden gecontroleerd en/of 
opgenomen.

Toegang – Uw leverancier moet 
beschikken over doeltreffende 
veiligheidsmaatregelen bij alle 
ingangspunten, bijv. een 
pasjessysteem. Alle medewerkers 
moeten identiteitskaarten bij zich 
hebben en bezoekers en tijdelijke 
werknemers moeten tijdelijke 
identiteitskaarten krijgen.

Bezoekers – Alle bezoekers 
moeten bij de faciliteit worden 
ingecheckt. Ze moeten correct 
worden aangemeld, 
gedocumenteerd en te allen tijde 
worden begeleid.

Audits – Uw leverancier moet 
beschikken over 
controleprocessen om de fysieke 
stroom van informatie en 
documentatie in en uit faciliteiten 
te kunnen controleren.

Brandpreventie – Kan uw 
leverancier adequate maatregelen 
treffen ter voorkoming van brand? 
Automatische Branddetectie-
preventie en controle-apparaten, 
die voldoen aan de norm ISO13943 
zijn het beste. 

Zorg ervoor dat uw 
informatiebeheerleverancier voldoet aan 
uw criteria voor alle bovenstaande 
punten. Op die manier kunt u er zeker 
van zijn dat uw gevoelige informatie 
volledig wordt beschermd tijdens elke 
fase van de beheerketen.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT 
MET ONS OP VOOR INFORMATIE 
OVER HOE IRON MOUNTAIN 
EEN VEILIGE KETEN VOOR 
INFORMATIEBEHEER KAN LEVEREN 
VIA 0800 272 4433 (NL) OF   
+32 2 712 2020  (BE). OOK KUNT 
U ONLINE EEN GRATIS OFFERTE 
AANVRAGEN.

WILT U MEER WETEN?  BEKIJK 
ONZE BEHEERKETEN BLAUWDRUK 
VOOR MEER INFORMATIE 
OVER ONZE VOLLEDIGE REEKS 
BEHEERKETENPROCESSEN.
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