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Behoefte aan opruimen

Informatie op orde: waar en hoe te beginnen? 

De gewenste eindsituatie is vaak redelĳk scherp: een schone netwerkschĳf 
met enkel netjes geordende bestanden. De eerst stap lĳkt vaak het 
moeilĳkst. Wat is een aanpak die daadwerkelĳk leidt tot een resultaat? Er zĳn 
veel invalshoeken mogelĳk om naar netwerkschĳven te kĳken en te bepalen 
wat er mee moet worden gedaan. 

Jarenlange wildgroei

Wet- en regelgeving Nieuwe systemen

Geen eigenaarschap

In de loop der jaren zijn bij veel 
organisaties de netwerkschijven 
volgelopen. Het inzicht ontbreekt 
vaak om welke informatie het 
precies gaat. De hoeveelheid is 
enorm, de samenstelling divers 
en de historie lang.  

Door diverse ontwikkelingen, 
zoals wet- en regelgeving (WOO, 
AVG) en het gebruik van nieuwe 
systemen is er sterke behoefte 
aan opruimen. Maar waar en hoe 
te beginnen? Wij helpen uw  
organisatie graag op weg!

Wat staat er op? Wie is verantwoordelĳk?

Wat mag er niet op staan? Waar kan het heen?

Afbeelding 1: Diverse invalshoeken



Waarom anonimiseren?Onze aanpak

Denk

OCTOBOX Nederland komt door ervaring met diverse opschonings-
trajecten snel tot de kern van het probleem. Door gebruik te maken van 
onze diensten, belast u uw medewerkers minimaal en krĳgt u een gerichte 
aanpak om de situatie op de netwerkschĳven op te lossen.

Analyseer Doe Borg

Afbeelding 2: Ons stappenplan voor een ‘clean disk’

Samen met u brengen wĳ de situatie én wensen op hoofdlĳnen in kaart. Dit 
doen wĳ door als eerste stap de juiste invalshoeken voor uw organisatie te 
bepalen. Door vervolgens de juiste vragen aan de juiste personen te 
stellen, creëren wĳ het beeld van de gewenste situatie en de weg die 
nodig is dit te bereiken. 

Geen hoogdravende rapporten maar een helder en pragmatisch beeld en 
advies waarmee u verder kunt. Of het nu het opstellen van een plan van 
aanpak is of van een business case waarmee u de organisatie kunt 
overtuigen van nut en noodzaak van een ‘clean disk’. Naar behoefte 
kunnen wĳ in een volgende fase de informatie ook analyseren en de 
netwerkschĳven daadwerkelĳk opruimen. Samen met u zorgen wĳ dat dit 
zo geborgd blĳft.

Maak gebruik van onze ervaring en denkkracht



  
Meer informatie?  

 https://octobox.nl of mail ons: postbus@octobox.nl 
Goudseweg 181 Bodegraven  (tel: 085 - 303 46 30)  

OCTOBOX Nederland helpt uw 
organisatie bij de digitale 

transformatie
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