
Veilig Telewerken
TIPS EN ADVIES
VOOR BEDRIJVEN 

Zorg voor een duidelijk beleid inzake telewerken, inclusief 
richtlijnen voor toegang tot bedrijfsmiddelen en met wie 
contact opgenomen kan worden in geval van problemen. 
Stel een duidelijke procedure op bij 
beveiligingsincidenten. Breng extra maatregelen met 
betrekking tot documentatie onder de aandacht van 
middenkader en hoger management ten behoeve van 
ondertekeningsdoeleinden, goedkeuring en 
informatievoorziening.

Stel bedrijfsbeleid en 
-procedures vast (test deze 
vooraf indien mogelijk)

Beveiligde Toegang op Afstand
Sta uw werknemers alleen toe verbinding te maken 
met het bedrijfsnetwerk via een door het bedrijf 
verstrekte VPN met meervoudige verificatie. Zorg 
ervoor dat externe sessies automatisch een time-out 
krijgen en na een bepaalde periode van inactiviteit 
opnieuw moeten worden geinitieerd.

Houd besturingssystemen 
en apps up-to-date
Dit helpt het risico te verkleinen dat 
cybercriminelen ongepatchte kwetsbaarheden 
misbruiken.

Dwing het gebruik van meervoudige verificatie af om 
toegang te krijgen tot zakelijke e-mailaccounts. Bied 
toegang tot beveiligde communicatiekanalen voor 
medewerkers om elkaar gemakkelijk te bereiken en om 
te communiceren met externe partners.

Beveilig uw zakelijke 
communicatie

Informeer werknemers over het bedrijfsbeleid van 
telewerken. Neem de tijd om het bewustzijn van 
cyberdreigingen, met name phishing en social 
engineering, te vergroten.

Maak medewerkers bewust 
van de risico's van telewerken

Implementeer maatregelen zoals versleuteling van 
harde schijven, time-outs bij inactiviteit, 
privacyschermen, sterke authenticatie en 
verwisselbare schijven met  versleuteling (bijv. 
USB-drives). Implementeer een proces om
de toegang op afstand uit te schakelen als een 
apparaat verloren of gestolen is.

Beveilig uw 
telewerkapparatuur

Controleer actief op ongebruikelijke gebruikersactiviteit 
en verhoog uw waarschuwingsniveaus voor 
VPN-gerelateerde aanvallen.

Intensiveer uw veiligheidsmonitoring

Houd regelmatig contact 
met werknemers
Stel realistische doelen, werkschema's en
follow-up mechanismen, wees flexibel waar mogelijk 
en houd  rekening  met persoonlijke omstandigheden.



Veilig Telewerken
TIPS EN ADVIES 
VOOR WERKNEMERS

Gebruik alleen door de organisatie goedgekeurde  
apparaten en software. 
Maak sterke wachtwoorden (gebruik vertrouwde / 
goedgekeurde wachtwoordmanagers indien 
beschikbaar), schrijf wachtwoorden niet op en let 
op dat wachtwoord niet afgekeken  wordt bij invoer.  
Vermijd omzeilingsopties, ook al lijken ze precies te 
bieden wat u nodig heeft.

Stop. Denk na. Verbind.
Voordat u begint, moet u zich vertrouwd maken met 
het beleid rondom telewerken. Ga bewust om met de 
apparatuur, beheers de do's en don'ts van het gebruik 
en weet waar u hulp kunt krijgen. 

Geef geen persoonlijke 
gegevens door
Reageer nooit met persoonlijke gegevens op 
berichten, zelfs niet als ze beweren afkomstig te zijn 
van een legitiem bedrijf. 
Neem in plaats daarvan rechtstreeks contact op met 
het bedrijf om hun verzoek te bevestigen.

Bespreek werkplannen met uw management en 
teamleden tijdens de telewerkperiode, inclusief de 
taakverdeling, deadlines en communicatiekanalen

Ontwikkel nieuwe routines 

Blijf waakzaam
Pas op voor verdachte activiteiten en verzoeken, 
vooral financieel gerelateerde. Dit kan CEO-fraude 
zijn! Bel bij twijfel de aanvrager om dit nogmaals te 
controleren.
Klik niet op links of bijlagen die zijn ontvangen in 
ongevraagde e-mails en tekstberichten.

Geef gezinsleden geen toegang tot uw 
telewerkapparaten. Wanneer onbeheerd, vergrendel 
deze of sluit ze af. Bewaar altijd op een veilige 
locatie om verlies, beschadiging of diefstal te 
voorkomen. Voorkom meekijken door 
privacyschermen te gebruiken en vermijd het draaien 
van beeldschermen naar ramen of camera's.

Bescherm uw 
telewerkomgeving en
apparatuur 

Werk in een beveiligde 
thuiswerkomgeving

Maak alleen verbinding met het bedrijfsnetwerk via 
de bedrijfs-VPN en bescherm de tokens (bijv. 
Smartcard) die nodig zijn voor de VPN-verbinding.

Beveiligde Toegang op Afstand

Als het gebruik van uw persoonlijke apparaat de enige 
optie is en uw werkgever dit toestaat, zorg er dan voor 
dat het besturingssysteem en de software van uw 
apparaat up-to-date zijn, inclusief antivirus / 
antimalware en dat de verbinding is beveiligd via een 
door uw bedrijf goedgekeurde VPN.

Gebruik van eigen 
apparatuur  

Houd zakelijk en 
privé apart

Maak geen persoonlijk gebruik van telewerkapparaten.Als u ongebruikelijke of verdachte activiteiten ziet 
op een apparaat dat u gebruikt om te telewerken, 
neem dan onmiddellijk contact op met uw 
werkgever via de juiste kanalen.

Meld verdachte activiteiten 


