
 
 
Briefing – Clean The Cloud! 
 

Met veel plezier nodigen we jullie uit voor ’s werelds eerste E-plogging competitie: Let’s 
clean the cloud! Deze briefing vertelt je precies hoe we deze actie gaan doen. Om aan alle 
regels m.b.t beveiliging en risicomanagement te voldoen hebben wij twee manieren 
ontwikkeld om mee te doen. Kies de best passende vorm voor jouw specifieke cloud-
omgeving en de regels van jouw bedrijf.  

Optie 1: Creëer een gedeelde Vuilnismap 
Dit is de meest simpele variant. Hier volgt een stap-voor-stap uitleg: 

1. Creëer een nieuwe map in jullie cloud-omgeving. Zorg ervoor dat deze map ergens 
staat waar al jouw collega’s erbij kunnen 

2. Geef de map een herkenbare naam, zoals “Clean the Cloud” 
3. Instrueer jouw collega’s m.b.v de communicatiekit om de bestanden die zij niet 

langer nodig hebben naar deze map te verplaatsen 
4. Monitor gedurende 20 – 22 april hoe het gaat: worden er spullen in de map 

geplaatst? Weten jouw collega’s de map te vinden? 
5. Op 22 april klik je met de rechtermuisknop op de map, en achterhaal je hoeveel 

Gigabytes aan data er in de map staat 
6. Geef de hoeveelheid Gigabytes 22 april uiterlijk om 12.00 door via een mailtje aan 

anne@hotspotlab.nl 
7. Verwijder de map uit de cloud-omgeving  

Alhoewel dit de simpelste variant is, vraag je van collega’s of zij data willen verslepen naar 
een map die voor het gehele bedrijf toegankelijk is. Houdt goed in de gaten of dit volgens 
company guidelines is. Communiceer naar collega’s dat zij geen vertrouwelijke data in deze 
map moeten zetten. 

Is deze manier te risicovol voor jouw bedrijf, overweeg dan deel te nemen middels optie 2. 

Optie 2: Iedere collega zijn/haar eigen Vuilnismap 
De tweede optie minimaliseert de verplaatsing van data. 

1. Informeer je collega’s over de Clean the Cloud actie middels de communicatiekit. 
Vraag deelnemende collega’s hun eigen vuilnismap bij te houden in hun 
persoonlijke cloud-omgeving 



2. Spoor collega’s aan de bestanden die zij niet meer gebruiken in hun eigen 
vuilnismap te gooien 

3. Zet de invullijst uit de communicatiekit op een openbaar toegankelijke plaats in jullie 
cloud-omgeving 

4. Vraag collega’s om uiterlijk 22 april 11.00 de grootte van hun vuilnismap in 
Gigabytes in te vullen in de openbaar toegankelijke invullijst. De lijst telt automatisch 
alle Gigabytes bij elkaar op.  

5. Geef op 22 april uiterlijk 12.00 aan hoeveel Gigabytes jouw collega’s hebben 
weggegooid via een mailtje aan anne@hotspotlab.nl 

6. Herinner collega’s eraan dat zij hun vuilnismap van de server verwijderen. 

Voor beide opties hebben wij een aparte communicatiekit samengesteld die wij beschikbaar 
stellen zodra je je hebt aangemeld. Zo vraagt deelname weinig tijd en moeite! 


