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WAAROM ZOU U DIT LEZEN? In deze gids 
leest u hoe u kantoorruimte kunt vrijmaken 
zonder een compliance blunder te begaan.  
Want als het gaat om vernietiging, is kiezen 
voor de makkelijkste route verleidelijk. Maar 
risico’s verminderen en boetes vermijden 
zou uw topprioriteit moeten zijn.
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DE TWEE P’S -  
PAPIER EN PROCESSEN 

HOEWEL HET PAPIERLOZE KANTOOR DE TREND IS, ZAL HET PAPIERGEBRUIK 
VOORLOPIG NOG NIET STOPPEN, ZO TOONT ONDERZOEK VAN IRON MOUNTAIN 
NAAR HET MIDDENSEGMENT VAN DE MARKT AAN. 

32% VAN DE ONDERVRAAGDEN GEBRUIKT 
INFORMATIE ALTIJD IN PAPIEREN VORM, 
EN SLECHTS 6% ZEGT NOOIT PAPIER TE 
GEBRUIKEN.*

Een onderzoek naar papiergebruik en 
informatiepraktijken door AIIM, ‘Paper Free 2016: 
Are We There Yet?’ bevestigt deze trend, waarbij 
slechts 25% van de respondenten aangeeft te 
werken met een volledige papiervrije omgeving. 
Volgens hetzelfde rapport gebruikt 65% van 
de bedrijven nog altijd papier bij het zetten van 
handtekeningen. Voor veel bedrijven is de digitale 
transformatie een continue proces. Als papier 
nog steeds deel van uw processen uitmaakt, is het 
essentieel om het correct te beheren en op te slaan 
met het oog op naleving. Als u een veilige, externe 
oplossing voor dossierbeheer gebruikt, dan bent u 
er zeker van dat uw dossiers:

>  worden opgehaald en vervoerd door een team dat 
een beveiligingscheck heeft ondergaan;

>  worden opgeslagen op een veilige, 
klimaatgeregelde, speciaal gebouwde faciliteit;

>  naar u worden teruggebracht met dezelfde 
aandacht voor veiligheid en risico;

>  veilig worden vernietigd of permanent worden 
opgeslagen zodra de bewaartermijn is verstreken.

Betrouwbare leveranciers maken gebruik van 
gestandaardiseerde, beproefde processen voor 
opslag, toegang en vernietiging. Daarmee zorgen  
ze dat uw dossiers er zijn wanneer u ze nodig heeft 
of veilig worden vernietigd als dat niet meer het 
geval is.  

*  Het onderzoek is voor Iron Mountain uitgevoerd door Opinion 
Matters. In totaal werden 4006 werknemers ondervraagd 
van bedrijven in het middensegment(met tussen 250 – 3000 
medewerkers (250-5000 in Noord-Amerika) in het VK, 
Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Spanje en Noord-
Amerika. 
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WELK GEHEIM 
LIGT IN UW OUDE  
IT-MIDDELEN 
VERSCHOLEN? 

HET BEPERKEN VAN RISICO HOUDT MEER 
IN DAN ALLEEN UW PAPIER BESCHERMEN. 
DE DATA IN UW ORGANISATIE GROEIT: DEZE 
BESCHERMING VEREIST EEN NIEUWE AANPAK.  

HET JAARLIJKS WERELDWIJD IP-VERKEER ZAL 
VOLGENS CISCO EIND 2016 MEER DAN EEN ZETTABYTE 
([ZB]; OFTEWEL 1000 EXABYTES [EB]) BEDRAGEN EN IN 
2020 DE 2,3 ZB BEREIKEN PER JAAR. 

Wist u dat in uw huidige of oude IT-bedrijfsmiddelen gevoelige 
informatie verborgen kan liggen? Wanneer de tijd daar is om 
die elektronica af te danken, te verkopen of te recyclen, moet u 
zeker weten dat de gegevens die erop staan, veilig zijn gewist. 
En het zijn niet alleen laptops of mobiele telefoons waar u zich 
zorgen over moet maken. Zelfs kopieerapparaten/printers 
bevatten informatie die niet voor vreemde ogen bestemd zijn.  

Om die gevoelige werknemer- en klantinformatie goed 
beveiligd te houden, is kiezen voor een aanbieder die de 
beheerketen serieus neemt essentieel. De door u gekozen 
leverancier moet u realtime toegang kunnen bieden tot de 
locaties van uw bedrijfsmiddelen tijdens de vernietiging, 
recycling of doorverkoop. Ook moet deze certificaten van de 
vernietiging kunnen leveren zoals de nalevingsregels vereisen. 

STEL UZELF DE VRAAG: HOEVEEL VAN MIJN 
INFORMATIE BEVINDT ZICH OP LOCATIE? HOEVEEL 
BEVINDT ZICH EXTERN? EN HOE WORDT AL DEZE 
INFORMATIE ELK MOMENT IN HET PROCES BESCHERMD?

VOLGENS ONDEZOEKSBUREAU 
STRATEGY ANALYTICS STIJGT HET 
AANTAL APPARATEN DAT MET 
INTERNET VERBONDEN IS IN 2020 
NAAR 33 MILJARD WERELDWIJD, MET 
GEMIDDELD 4,3 VERBINDINGEN PER 
PERSOON.

WIST U DAT?
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DE TERM ‘’BEHEERKETEN’ IS VOOR U 
MISSCHIEN BEKEND OF MISSCHIEN 
SLECHTS JURIDISCH JARGON. 

Het woordenboek definieert beheerketen als de 
chronologische documentatie of het papierspoor, 
waaruit het vastleggen, het beheer, de controle, 
overdracht, analyse en verwijdering van fysiek of 
elektronisch bewijs blijkt in een juridische zaak. Dit 
kan vooral van belang zijn in strafzaken, aangezien 
alleen een ononderbroken spoor van accountability 

de garantie is voor de fysieke beveiliging van 
monsters, data en dossiers. 

Wat betreft informatie en mediabeheer kent de 
beheerketen een ruimere definitie. Het gaat dan 
niet alleen om processen en documentatie; het gaat 
ook om de mensen achter die processen, evenals 
de beveiliging van het transport en de bijbehorende 
gebouwen. 

DE BEHEERKETEN ALS 
REDDENDE ENGEL 
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VOOR PAPIEREN DOSSIERS IS EEN VEILIGE 
BEHEERKETEN VEREIST VOOR OPSLAAN, 
TERUGHALEN, ARCHIVEREN EN VERNIETIGEN. 

Dit is een voorbeeld van een veilige beheerketen voor het ophalen van 
dossiers voor opslag vanuit het perspectief van een klant: 

Bestel online het ophalen van uw dossiers.

Bevestig een streepjescodelabel op de desbetreffende dozen, 
geleverd door uw leverancier. 

Chauffeur arriveert. 

Chauffeur scant de dozen ter plekke. 

Elektronische handtekening wordt vastgelegd. 

Realtime overdracht van beheer vindt plaats. 

U ontvangt een e-mail van uw leverancier. 

Een beveiligd voertuig vervoert uw dozen. 

Scanning van items bij aankomst bij de opslagfaciliteit. 

Beschikbaar voor online bestelling vanaf de opslagfaciliteit. 

 Optioneel premium-verwerking beschikbaar voor imaging, 
data entry en classificatie. 

Items gescand naar opslaglocatie. 

Items worden automatisch gefactureerd. 

DE BEHEERKETEN 
VOOR PAPIER 
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HOE ZIET VEILIG TRANSPORT ERUIT? 

Veilig transport is een belangrijk onderdeel van uw 
papierbeheer. Het is meer dan een leverancier die 
uw dozen in een busje meeneemt en ermee naar 
het juiste magazijn rijdt. Wanneer het aankomt 
om het veiligstellen van uw informatie, moet u alle 
potentiële risico’s aanpakken. Kies een leverancier 
die de beschikking heeft over een wagenpark met 
beveiligingsapparatuur, waaronder: 

> zwaarbeveiligde sloten

> alarmsystemen

> open-deurbediening

> RF Afstand-sensors. 

Als deze functies aanwezig zijn, kunt u ervan op aan 
dat uw vertrouwelijke gegevens in goede handen 
zijn. Of toch niet?  

HET IS IMMERS MENSENWERK. WAAR 
MENSEN WERKEN, WORDEN FOUTEN 
GEMAAKT. 

IN EEN RECENT RAPPORT VAN HET 
PONEMON INSTITUTE GAF 70% VAN 
DE ONDERVRAAGDE ORGANISATIES EN 
LEVERANCIERS UIT DE GEZONDHEIDSZORG 
AAN DAT NALATIGHEID VAN DE WERKNEMER 
DE GROOTSTE BEDREIGING VORMT VOOR 
INFORMATIEBEVEILIGING.

Beveiligingsapparatuur en solide procedures 
stellen niets voor als de mensen niet te vertrouwen 
zijn. Dus, hoe weet u of de leverancier die u kiest 
wel een correcte werving- en selectiemethode 
heeft voor zijn medewerkers? Vraag uzelf af: 
Besteedt de leverancier veiligheidsdiensten uit? 
Welke screenings doorlopen de chauffeurs? 
Dit zijn de dingen die u echt wilt weten voordat 
u uw leverancier vertrouwelijke informatie 
geeft. Hier volgen enkele best practices voor de 
werving en selectie van nieuwe medewerkers bij 
informatiebeheerders 

INFORMATIEBEHEERBEDRIJVEN 
MOETEN PERSONEEL HUREN OP BASIS 
VAN DE VOLGENDE NORMEN: 

>  Lokale beveiligingsnormen zoals de BS7858 
(2012), FCA PES (niveau 3) en Baseline Personnel 
Security Standard (BPSS).

> BPSS — CBR en financieel antecedentenonderzoek.

> Veiligheidsvergunning van de overheid (indien 
vereist), en een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 

>  Andere normen, waaronder: Veiligheidsvergunning 
(SC), Contra-terroristische controle (CTC) en 
Developed Vetting (DV:) zoals vereist voor 
specifieke klanten of contracten. 

Naast het inhuren van goede werknemers moet de 
informatiebeheerleverancier die u kiest beschikken 
over beleidsregels die voortdurend aangepast 
worden en opleiding om ervoor te zorgen dat aan 
alle normen wordt voldaan. 
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PAPIER IS BELANGRIJK, MAAR OOK 
DIGITALE INFORMATIE MOET VEILIG 
WORDEN VERNIETIGD. 

De informatie die verstopt zit in de laptops in de 
kast, kunnen u als het even tegenzit boetes, uw 
reputatie en naleving kosten. Maar hoe ziet veilige 
vernietiging er eigenlijk uit? 

Dit is wat er gebeurt nadat de aanbieder van veilige 
informatiebeheer de verouderde apparatuur heeft 
opgehaald: 

>  Items worden veilig vervoerd naar het magazijn 
van de informatiebeheerder.

>  Items worden gescand bij de ingang en de uitgang. 

>  Bedrijfsmiddelen worden voorbereid voor 
verzending naar het verwerkingsbedrijf (indien 
van toepassing).  

> Het verwerkingsbedrijf registreert de aankomst. 

>  Het verwerkingsbedrijf versnippert en smelt 
metalen stukjes en vernietigt kunststof stukjes. 
Indien mogelijk wordt de inhoud gerecycled. 

>  Klant ontvangt certificaat van vernietiging of 
remarketing. 

Door veilige remarketing kunt u potentieel 
wat van de waarde van uw oude IT-apparatuur 
terugkrijgen, zonder ze zelf te moeten verkopen op 
onbetrouwbare plaatsen zoals Marktplaats. Wacht 
niet tot er een datalek ontstaat. 

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL 
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DE IRON MOUNTAIN-
BEHEERKETEN 

DE INFORMATIEBEHEEROPLOSSINGEN VAN IRON MOUNTAIN OMVATTEN O.A. 
EXTERN DOSSIERBEHEER EN VEILIGE VERWIJDERING VAN IT-MIDDELEN, 
GEBASEERD OP ALLE BEST PRACTICES VAN DE BEHEERKETEN.  

Wij werken alleen met de beste mensen 
en processen: u kunt er dus zonder zorgen 
op vertrouwen dat wij uw informatie altijd 
beschermen alsof het onze informatie was.  

 Iron Mountain heeft:

  89 miljoen stuks media opgeslagen en 
63 miljoen stuks media verplaatst in 
2015

  een inventarisnauwkeurigheid 
van 99,9999968% – beter dan 
nauwkeurigheid van Six Sigma

  bijna 4000 veilige transportvoertuigen 
wereldwijd, waarvan 28 in de  
Benelux. 

  toegang tot ongeveer 28.000 
waardetoevoegende wederverkopers 
via onze waardetoevoegende SITAD-
partner. 

Om te verzekeren dat we de volledige 
controle over de diensten behouden en het 
risico voor klanten minimaliseren, wordt alle 
vervoer uitgevoerd door ons wagenpark dat 
alleen veilige voertuigen bevat en ons door 
beveiliging gescreend en geüniformeerd 
personeel.  Wij gebruiken onze eigen draadloze 
scanningtechnologie (InControl) voor een real-
time continu auditspoor om elke transactie te 
kunnen documenteren met een vastgelegde 
elektronische handtekening. Daarnaast zijn alle 
voertuigen uitgerust met beveiligingstechnologie 
en verbeteringen ter bescherming en opvolging 
van de inventaris onderweg. 

“ NALEVING ZIT IN ONS DNA. DAT ZIJN 
BESLIST GEEN MOOIE PRAATJES: WE 
DOEN HET OOK. ”
 JASON LOMAX, CHIEF COMPLIANCE OFFICER BIJ IRON 
MOUNTAIN 

99%
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Iron Mountain houdt zich aan de internationale 
norm 2.5.1 waarbij rijbewijzen iedere zes 
maanden op geldigheid worden gecontroleerd en 
dienovereenkomstig worden gedocumenteerd. 
Daarnaast worden alle chauffeurs getraind,  krijgen 
ze een Chauffeursintroductiecursus (1308) en 
worden ze 1 keer per jaar beoordeeld via een 
Chauffeursevaluatie (1590) en een verklaring 
van vakbekwaamheid. Het introductieprogramma 
omvat een aantal veilige werkmethoden die 
garanderen dat onze chauffeurs zijn opgeleid 
in het beheer van uw diensten. Het programma 
bestaat uit:

>  veilig laden

>  voertuigcontroles/veiligheid

>  tachografen en werktijdnaleving

>  gezondheid en veiligheid in het vervoer

>  zuinige rijstijl

>  rijgedrag/imago

>  beveiliging

>  parkeer- en verkeerswetgeving.

Door de jaren heen heeft Iron Mountain 
verschillende onderscheidingen gekregen voor 
de verkeersveiligheid en aan lage emissies en 
brandstofgebruik. Deze gids laat enkele manieren 
zien waarop we kunnen helpen uw informatie te 
beveiligen, maar het is slechts een begin.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET 
ONS OP VOOR INFORMATIE OVER HOE 
IRON MOUNTAIN U KAN HELPEN EEN 
VEILIGE BEHEERKETEN VOOR INFOR-
MATIEBEHEER TE VERKRIJGEN VIA 
0800 272 4433 NEDERLAND OF +32 2 
712 2020  BELGIË.  OOK KUNT U ONLINE 
EEN GRATIS OFFERTE AANVRAGEN. 

NOG NIET KLAAR VOOR EEN OFFER-
TE? DOWNLOAD ONZE BEHEERKETEN 
CHECKLIST OM NA TE GAAN WAT U 
PRECIES ZOEKT IN EEN LEVERANCIER. 

OVER IRON MOUNTAIN
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) biedt informatiebeheerdiensten waarmee organisaties de kosten, risico's en ondoelmatigheden 
verminderen van het beheer van hun fysieke en digitale gegevens. Iron Mountain is opgericht in 1951 en beheert talloze waardevolle gegevens, 
waaronder back-up- en archiefdata, elektronische records en fysieke bedrijfsdossiers, en zorgt voor veilige vernietiging van informatiedragers. 
Voor organisaties over de hele wereld. Bezoek onze website voor meer informatie: www.ironmountain.nl / www.ironmountain.be.

© 2018 Iron Mountain Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountain en het ontwerp van de berg zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Iron Mountain Incorporated in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. 

DEEL UW MENING MET ONS VIA:

0800 272 4433 | Nederland | +32 2 712 2020 | België  IRONMOUNTAIN.NL | IRONMOUNTAIN.BE

http://www.ironmountain.nl/contact/contact-form
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.ironmountain.co.uk/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/G/Getting-It-Right-From-The-Start-Ensuring-A-Secure-Chain-Of-Custody.aspx
https://twitter.com/home?status=http%3A//www.ironmountain.co.uk/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/G/Getting-It-Right-From-The-Start-Ensuring-A-Secure-Chain-Of-Custody.aspx
https://plus.google.com/share?url=http%3A//www.ironmountain.co.uk/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/G/Getting-It-Right-From-The-Start-Ensuring-A-Secure-Chain-Of-Custody.aspx
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//www.ironmountain.co.uk/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/G/Getting-It-Right-From-The-Start-Ensuring-A-Secure-Chain-Of-Custody.aspx&title=Ensuring%20a%20Secure%20Chain%20of%20Custody&summary=&source=
http://IRONMOUNTAIN.NL
http://IRONMOUNTAIN.BE
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.ironmountain.co.uk/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/G/Getting-It-Right-From-The-Start-Ensuring-A-Secure-Chain-Of-Custody.aspx
https://twitter.com/home?status=http%3A//www.ironmountain.co.uk/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/G/Getting-It-Right-From-The-Start-Ensuring-A-Secure-Chain-Of-Custody.aspx
https://plus.google.com/share?url=http%3A//www.ironmountain.co.uk/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/G/Getting-It-Right-From-The-Start-Ensuring-A-Secure-Chain-Of-Custody.aspx
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//www.ironmountain.co.uk/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/G/Getting-It-Right-From-The-Start-Ensuring-A-Secure-Chain-Of-Custody.aspx&title=Ensuring%20a%20Secure%20Chain%20of%20Custody&summary=&source=
http://www.ironmountain.nl/resources/best-practice-guides/c/chain-of-custody-checklist
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