
  

 

Goede buur-verklaring 

Samen maken we …………………hét informatieveilige bedrijf 

 

Om de gegevensbeveiliging en -vertrouwelijkheid van …NAAM BEDRIJF… te verbeteren heeft 
…NAAM BEDRIJF…………een Clean Desk- en Clear Screen-beleid voor computer- en 
printerwerkstations. 

Een Clean Desk- en Clear Screen-beleid is een belangrijke beveiligings- en 
privacybeheersingsmaatregel waar we met alle permanente, tijdelijke en gecontracteerde 
medewerkers bij …NAAM BEDRIJF  meewerken om ons bedrijf informatieveilig te maken. 

Dit zorgt ervoor dat alle gevoelige en vertrouwelijke informatie, of het nu op papier, een 
opslagapparaat of een hardwareapparaat is, goed afgesloten of verwijderd wordt wanneer een 
werkstation niet in gebruik is. Je voorkomt onbevoegde toegang tot en het bekijken van potentiële 
gevoelige of vertrouwelijke informatie op apparaten die onbewaakt en niet vergrendeld zijn. Dit beleid 
vermindert het risico van onbevoegde toegang, verlies van en schade aan informatie tijdens en buiten 
normale bedrijfsuren of wanneer werkstations onbewaakt zijn. 

 

Clean desk- en clear screen-beleid 
Wanneer een bureau voor een langere periode niet bezet is, geldt het volgende: 

1. Al het gevoelige en vertrouwelijke papierwerk wordt van het bureau verwijderd en in een lade 
of kast worden opgesloten. Dit geldt ook voor massa-opslagmedia zoals cd's, dvd's en USB-
stations. 

2. Alle afvalpapier met gevoelige of vertrouwelijke informatie wordt in de aangewezen 
vertrouwelijke afvalbakken geplaatst. In geen geval mag deze informatie worden geplaatst in 
gewone afvalbakken. 

3. Computerwerkstations worden vergrendeld (ÿ + L-toets) wanneer het bureau onbeheerd is 
en worden volledig afgesloten (helemaal uit zetten) aan het einde van de werkdag. 

4. Laptops, tablets en andere hardware apparaten worden van het bureau verwijderd en in een 
lade of kast opgesloten. 

5. Sleutels voor het openen van laden of kasten worden niet op een bureau achtergelaten. 

6. Printers en faxapparaten moeten met dezelfde zorg behandeld worden onder dit beleid: 

a. Alle afdruktaken die gevoelig en vertrouwelijk papierwerk bevatten, worden 
onmiddellijk meegenomen. 

b. Alle papierwerk dat aan het einde van de werkdag overblijft, wordt in de aangewezen 
vertrouwelijke afvalbakken geplaatst. 

Wanneer een apparaat met een scherm gedurende een bepaalde periode onbewaakt is terwijl het in 
een bedrijfsruimte is (bijvoorbeeld een computerscherm, laptop, tablet of mobiel apparaat), moet het 
apparaat worden vergrendeld en wachtwoord beveiligd zijn. 



  

 

 

 

Samen voor veilig 
Alle beleidsmaatregelen vereisen dat medewerkers en collega’s deelnemen om tot succes te komen. 
Daarom zorg ik dat: 

1. Rondslingerende gevoelige en vertrouwelijke papieren, massa-opslagmedia, laptops, tablets 
en sleutels van archieflades/kasten die ik vind ingeleverd worden bij de 
informatiebeveiligingsfunctionaris van ……………….… 

2. Mijn collega door mij wordt gewaarschuwd wanneer de werkplek of het toestel unlocked wordt  
achtergelaten. Wanneer die dit na een waarschuwing nog steeds doet bestel ik namens 
hem/haar gebak voor de hele afdeling. 

3. Computerwerkstations die aan het einde van de dag niet afgesloten zijn worden uitgezet. 

4. Printjes die ik maak meteen door mij worden opgehaald. 

5. Printjes die ik in de printer vind en niet van mij zijn meteen in de vertrouwelijke afvalbak 
deponeer. 

6. Mijn collega’s van de afdeling door mij worden getrakteerd omdat ik mijn werkplek of toestel 
niet heb vergrendeld terwijl ik van mijn plek af was en ik daarvoor gewaarschuwd ben. 

7. De informatiebeveiligingsfunctionaris (nederig) mijn excuses aanbied wanneer ik gevoelige en 
vertrouwelijke papieren, massa-opslagmedia, laptops, tablets en/of sleutels van 
archieflades/kasten heb laten rondslingeren en die bij hem ophaal. 

 

Dit beleid wordt gecontroleerd op uitvoering door de informatiebeveiligingsfunctionaris van de 
……………. en kan willekeurige en geplande inspecties bevatten. 

 

 

PLAATS, 15 mei 2018 

 

Naam medewerker  

 
 
 
Handtekening 
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