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THEMA

is dan weer een kwestie van discipline, een 

onderdeel van een bedrijfscultuur met 

aandacht voor security.

BACK-UP! EN VERTROUW 
OP EEN ONDERLEGDE 
PARTNER

Word je ondanks alles toch nog het slacht-

offer van ransomware? Dan kan je maar 

best de nodige back-ups voorhanden heb-

ben. Die heb je nodig als het misloopt. 

Worden alle kritische data in jouw bedrijf 

geback-upt? Worden die back-ups fre-

quent genoeg uitgevoerd? Zijn die back-

ups veilig? Een verloren gelegde harde 

schijf met een verbleekte post-it “back-up” 

erop volstaat dus niet.

IT is een enorm breed vakgebied. Grote 

bedrijven beschikken over uitgebreide IT-

afdelingen die diverse expertises vereni-

nog beroep op externe specialisten. Voor 

kleine en middelgrote ondernemingen is 

het onmogelijk om al deze kennis in huis 

op te bouwen. Toch ligt de eindverant-

-

bersecurity bij één persoon. Vaak is dat de 

bedrijfsleider, al dan niet bijgestaan door 

een IT-manager. Laat je daarom bijstaan 

door een IT-partner met een uitgebreide 

kennis van security en de nodige oplos-

singen.

CMR stoffen
Het e-book ‘Veilig werken met SVHC-/

CMR-stoffen’ van Vereniging ION is ge-

schreven om het veilig werken met 

SVHC-/CMR-stoffen aan te moedigen en 

te ondersteunen. Het maakt duidelijk aan 

in hand gaat met zorgvuldig werken met 

«gevaarlijke» stoffen.

Ondernemers moeten immers over 

de juiste informatie en hulpmiddelen 

(kunnen) beschikken om die veilige 

werkomstandigheden te creëren. 

Het verbieden van het uitvoeren 

te kunnen voldoen aan de strenge 

Europese en nationale milieuregelge-

ving, is vanuit moreel oogpunt gezien 

niet altijd acceptabel, omdat we dan 

onze werkplekproblematiek exporteren 

naar landen waar de standaard op het ge-

bied van veiligheid (veel) lager is. Beter is 

het om de stoffen binnen de EU te ver-

werken onder veilige omstandigheden op 

basis van een Europese norm of richtlijn. 

En als een onderneming eenmaal heeft 

vastgesteld dat men moet werken met 

stoffen die onder een autorisatie vallen, 

dan is ook daar één van de voorwaarden 

een blootstellingsbeoordeling. Dit e-book 

geeft richtlijnen over de aanpak. 

Het e-book bestaat uit hoofdstukken die 

openbaar beschikbaar en niet openbaar 

beschikbaar zijn. 

Interesse? Contacteer info@vereni-

ging-ion.nl of bezoek de website  

https : / /verenig ing- ion.n l /ve i l ig- 

werken-met-svhc-cmr-stoffen. 

Vereniging ION
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Snijbestendige montagehandschoen

Een snijbestendige handschoen uit de DU-

RACoil serie duwt veiligheid en comfort 

omhoog. Doordat de snijbestendige vezels 

van de DURACoil als het ware ‘ingepakt’ 

zijn, irriteren deze de huid niet. 

De handschoenen voldoen aan de norme-

ring EN388:2016 4X43C en zijn verkrijg-

baar met diverse coating materialen:

- PU (546) geschikt voor droge werk-

zaamheden

- foam nitril reliëf (386) geschikt voor 

werkzaamheden met licht olie of vocht

- geheel olie- en vloeistofdicht door een 

dubbele nitril coating

- type 576 met een ¾ coating

- type 577 volledig gecoat
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