“OCMW Kapelle-op-den-Bos na brand tijdje
naar gemeentehuis”
HET LAATSTE NIEUWS – 14 OKTOBER 2014

“Tweede keer brand in nieuw OCMW-gebouw te Koekelare –
enorme schade na kortsluiting door waterlek”
HET NIEUWSBLAD – 29 DECEMBER 2012

“Hittegolf vergroot kans op data-verlies – een groot gevaar voor computers,
laptops en servers komt door stroomuitval als gevolg van oververhitting
of door directe of indirecte blikseminslag”
KNACK DATANEWS – 24 JULI 2006

“OCMW Zonhoven technisch werkloos na inbraak – eerder
deze maand werd er ook al ingebroken in het gemeentehuis”
TV LIMBURG – 24 FEBRUARI 2015

“Inbraak in wagen OCMW-voorzitster Dilbeek –
dieven aan de haal met laptop en dossiers”
HET NIEUWSBLAD – 22 JUNI 2013

“Computervirus legt gemeente Zelzate plat – de cryptolocker werd verspreid
via een e-mailbijlage en wiste alle belangrijke bestanden van het systeem”
HET LAATSTE NIEUWS – 18 MAART 2015

“Sidekick-gebruikers verliezen data na servercrash – Microsoft in verlegenheid gebracht door ernstige
servercrash bij dochterbedrijf: 800.000 gebruikers zijn data kwijt, er bestond geen back-up”
TWEAKERS.NET – 10 OKTOBER 2009

“Schijf-crash nog steeds belangrijkste oorzaak dataverlies –
de vraag is niet of, maar wanneer je harde schijf het begeeft”
SECURITY.NL – 28 JULI 2014

“Algemene server uHasselt plat na wateroverlast – lessen moeten bijna week gestaakt worden”
HET NIEUWSBLAD – 16 NOVEMBER 2010

Een groot percentage van alle dataverlies is te herleiden naar een menselijke fout. Ofwel direct, door het
al dan niet per ongeluk wissen, overschrijven of verkeerd opslaan van data. Ofwel indirect, door een virus
binnen te laten of onzorgvuldig om te gaan met hard- en software. Daarom is het uiterst belangrijk dat
iedere medewerker elke onregelmatigheid en elk incident (of je nu zelf de oorzaak bent of niet)
onmiddellijk meldt! Het is altijd beter dat het bestuur zo snel mogelijk op de hoogte is en gepast kan
ingrijpen, om erger te voorkomen.
Het hoeft dus niet altijd de ver-van-mijn-bedshow te zijn. Laat je niet vangen en hou
als bestuur zelf de touwtjes in handen:
 maak dagelijks een back-up van alle data én systeembestanden
 bewaar die back-up op een veilige plaats, ver genoeg verwijderd van de originele
omgeving (zodat bv. een overslaande brand geen invloed kan hebben)
 maak je vertrouwd met de herstelprocedure
 zorg ervoor dat je terecht op je back-up mag vertrouwen: test regelmatig!!!!
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