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Wat u kunt doen om veilig thuis te werken 

Het coronavirus (COVID-19) heeft Nederland en de rest van de wereld in zijn greep. Veel  
bedrijven zoeken onmiddellijk naar goede oplossingen voor het werken vanuit huis of in ieder 
geval op afstand, zodat het fysieke contact tussen collega’s en andere mensen tot een  
minimum beperkt blijft. De maatregelen vanuit de overheid intensiveren van dag tot dag; 
scholen, universiteiten en bedrijven gaan op slot. Een goede, en vooral veilige, thuiswerkplek is 
daarom een must!

In deze whitepaper geven wij u adviezen en tips voor het inrichten en faciliteren van een (cyber)
veilige thuiswerkplek voor u en uw werknemers en/of collega’s.
Hoe ziet zo’n veilige werkplek eruit en welke maatregelen kunt u treffen?

Beveiliging van bedrijfsapparatuur 
Het is een feit dat bedrijfsapparaten aan een groter risico worden blootgesteld wanneer zij de  
beveiligde werkomgeving van het kantoor verlaten. Het is daarom raadzaam om alle zakelijke  
apparaten beter te beschermen tegen verlies en diefstal. Dit kan onder andere door het  
implementeren van de volgende maatregelen: 

• Volledige schijfversleuteling zorgt ervoor dat zelfs als het apparaat in verkeer de handen valt,  
  de gegevens van het bedrijf niet toegankelijk zijn.
• Log uit wanneer het apparaat niet in gebruik is - zowel thuis als op openbare plaatsen. 
• Gebruik van een sterk wachtwoord ter beveiliging van uw laptop of PC. 
• Laat een apparaat nooit onbeheerd of in het openbaar achter zonder dat  
  deze vergrendeld is. Laat bij voorkeur zakelijke apparatuur ook niet achter in de auto.
 

Benodigdheden:
Een goede werkplek bestaat bij de meeste 
thuiswerkers uit de volgende onderdelen: 

• Computer en/of laptop
• Goede internetverbinding
• Chat- en vergaderapplicaties
• Een goede werkplek
  (bij voorkeur niet in de huis- of slaapkamer)
• Telefoon (Smartphone)
• Routine
• Een gezonde dosis motivatie en discipline

De uitdagingen:
Bij (het faciliteren van) thuiswerken zijn er wel enkele 
uitdagingen waar aan gedacht moet worden: 

• Fysieke beveiliging
• Het thuisnetwerk (onveilige en/of onbeveiligde
  apparaten in de omgeving)
• Manier van toegang tot het bedrijfsnetwerk en
  clouddiensten
• (veilige) Toegang tot kantoornetwerk verzorgd  
  door IT(-partner)
• Zorgvuldige omgang met samenwerkings- 
  toepassingen en autorisatieprocessen
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Op welke manier heeft u toegang tot het 
bedrijfsnetwerk? 

Wij voorzien u, ook thuis, van toegang tot e-mail, het interne netwerk en de cloud  
diensten van de organisatie. Houd er rekening mee dat u in veel gevallen toegang heeft 
tot dezelfde gevoelige data als op kantoor. Zorg er daarom voor dat u even zorgvuldig 
als altijd hiermee omgaat. Voor het op afstand gebruiken van het interne netwerk van 
uw bedrijf geven wij de volgende adviezen:  
 
1. Maak toegang op afstand tot het interne netwerk van de organisatie alleen mogelijk  
   met apparaten die eigendom zijn van de organisatie, zodat de volledige controle over  
   het verbonden apparaat onder beheer van het IT-team valt. 

2. Gebruik altijd een VPN om verbinding te maken met het interne netwerk van de 
    organisatie. 

3. Maak geen, of zo min mogelijk, gebruik van uw eigen externe apparaten zoals  
    USB-opslag en randapparatuur.

Verder geven wij de volgende adviezen als u toegang nodig heeft tot e-mail en
clouddiensten: 
 
1. Maak op uw eigen apparaten gebruik van dezelfde securityoplossingen – zoals 
antimalware, firewalls, etc. – als op bedrijfsapparaten.  
Het is mogelijk om bij de BICT Groep een licentie aan te vragen voor dezelfde  
oplossingen die worden gebruikt op apparaten in bedrijfsbeheer. 

2. Beperk de mogelijkheid om gegevens op te slaan, te downloaden of te  
kopiëren.  Een data-inbreuk of -lek kan gebeuren vanaf elk  
apparaat dat gevoelige bedrijfsgegevens bevat. 

3. Multi- of tweefactorauthenticatie zorgt ervoor dat toegang, of het nu gaat om  
cloud- gebaseerde diensten of volledige netwerktoegang, alleen wordt verleend 
door geautoriseerde gebruikers. 
 

TIP! Omdat u mogelijk onder tijdsdruk staat om een oplossing te  
implementeren, raden wij het gebruik van een app-gebaseerde oplossing aan. 
Dit maakt het aanschaffen en distribueren van hardware overbodig. Daarbij  
bieden app-gebaseerde systemen meer veiligheid dan SMS-berichten, vooral 
als het apparaat dat wordt gebruikt om de codes te ontvangen niet door de 
organisatie beheerd wordt.
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Onze 10 tips voor veilig thuiswerken
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Bent u benieuwd hoe de oplossingen van de BICT Groep u kunnen ondersteunen bij een 
thuiswerkplek? Neem dan voor het juiste advies contact met ons op: 
 
T. 0174 752 000     E. info@bictgroep.nl

Het gebruik van samenwerkingstoepassingen 

Communicatie en productiviteit
Geef toegang tot chat-, video- en vergadersystemen, zodat medewerkers makkelijk 
met elkaar kunnen blijven communiceren. Dit biedt de nodige productiviteit en helpt 
medewerkers om sociaal te blijven met hun collega’s en vergemakkelijkt (project)werk 
op afstand.

Samenwerkingstoepassingen 
Gebruik erkende samenwerkingstools voor bescherming. Zorg ervoor dat u  
videoconferentie-/chatsystemen gebruikt als een formeel onderdeel van het  

Zorg ervoor dat de besturingssystemen van uw apparaten up-to-date zijn. 

Zorg ervoor dat uw internetrouter up-to-date is.

Check of alle apparaten verbonden met uw thuisnetwerk bij u bekend zijn en  

verwijder degene die u niet kent.

Ga na of uw router of WiFi-toegansgspunt een gastnetwerk biedt voor het 

 delen van uw internetverbinding met anderen.

Wees extra alert op valse e-mail en phishing campagnes rondom  

Corona/COVID-19 in zowel de zakelijke en privé-mailbox.

Gebruik een beveiligde verbinding met het kantoornetwerk (via VPN).

Gebruik multi- of tweefactorauthenticatie voor toegangscontrole.

Sluit geen eigen harde schijven of USB-apparaten aan uw zakelijke laptop.

Gebruik een encryptieoplossing voor het werken met bestanden van gevoelige aard.

Log uit op het apparaat dat u gebruikt of vergrendel deze wanneer u weg bent van 

uw thuiswerkplek.



Veilig thuiswerken


