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Privacy

Welkom!

op de werkvloer

Uitnodiging
RMU Ondernemersdag
DV donderdag 24 november 2016
Restaurant De Hof | Renswoude
Van 15.30 tot 21.00 uur

!

www.rmu.nu/ondernemersdag

Privacy op de werkvloer
Programma
15.00 uur:
15.30 uur:
16.45 uur:
18.00 uur:
19.45 uur:
21.00 uur:

Ontvangst
Opening en lezing mr. Rien Hoek “Juridische kaders digitale media”
Workshopronde
Buffet
Lezing mr. Rien Hoek ”Privacy en P&O”
Afsluiting en hapje & drankje

Workshops
Workshop 1:

Wet DBA: de stand van zaken
Welke gevolgen heeft deze opvolger van de VAR voor uw bedrijf?
Workshop 2:
Debiteurenbeheer: van gefactureerde naar gerealiseerde omzet
Tips en tools voor winstgevend credit management.
Workshop 3:
Bedrijfscultuur, integriteit en veiligheid
Hoe blijf je als ondernemer in deze competitieve maatschappij integer?
Workshop 4: Ontwikkelen door ervaren
Spelen, denken en overleggen: u wordt uitgedaagd om ‘te leren’.
Voor meer informatie over de workshops bezoek onze website: www.rmu.nu/ondernemersdag
Kosten
n Volledig programma inclusief buffet:
€ 40,- voor leden, € 75,- voor niet-leden
n Middag- of avondprogramma inclusief buffet: € 30,- voor leden, € 65 voor n
 iet-leden
n Middag- of avondprogramma exclusief buffet: € 15,- voor leden, € 50 voor n
 iet-leden
RMU-leden mogen kosteloos een introducé meenemen. De introducé moet zich aanmelden.
Aanmelden
Meld u vóór 18 november aan. Bij opgave wordt u verzocht uw eerste en tweede voorkeur
voor de workshops op te geven.

MELD U VANDAAG NOG AAN OP WWW.RMU.NU/ONDERNEMERSDAG

Kijk goed uit!
Veiligheid is een groot goed. Aan het grondwettelijke recht op privacy wordt eveneens veel
waarde gehecht. Het is de taak van de overheid om er voor te zorgen dat beide rechten
worden gewaarborgd. Steeds vaker echter komen veiligheid en privacy met elkaar in conflict.
Het controleren van passagiers en hun bagage op wapens en andere gevaarlijke zaken wordt
gezien als een geval waar veiligheid het wint van privacy. Maar hoe denken we over cameratoezicht op de werkvloer?
Niet alle discussies rond privacy en veiligheid
zijn hetzelfde. Ook op de werkvloer moet de
privacy van mensen gerespecteerd worden.
Hoe ga je met elkaar om bij werving en selectie? Inmiddels is de privacywetgeving verder
aangescherpt en veel ondernemers zijn
daarvan niet goed op de hoogte.

n Mag een werkgever bepaalde ge
dragingen in de privésfeer verbieden?
n Levert het installeren van camera’s een
schending van de privacy op?
n Wat valt er te zeggen over het datalekken
en de consequenties daarvan?

Tijdens de RMU Ondernemersdag willen
we het onderwerp privacy op de werkvloer
vanuit diverse invalshoeken belichten. Een
greep uit de onderwerpen die aan de orde
zullen komen:
n Op welke manier kan een werkgever toezicht houden op het gebruik van e-mail
en internet?
n Welke privacyaspecten spelen een rol bij
zieke werknemers?

Over de spreker:
mr. Rien Hoek is advocaat bij Wille
Donker advocaten en is gespecialiseerd
in arbeidsrecht, bouwrecht en onder
nemingsrecht.

