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Live verslag via Google+

Het ontslagrecht blijft
ongewijzigd

Google Is vastbesloten om
de strijd met Facebook te
winnen en komt daarom
met het nieuwe sociaal net·
werk Google+. De afgelopen
maanden is er vooral gesleu·
teld aan het onderdeel Han·
gout. Dit is een vldeochat
waaraan maximaal tien men·
sen tegelijk kunnen deelne·
men. De Hangout is nu ook
zichtbaar voor niet·deelne·
mers aan de chat. Het is nu

dus mogelijk om live uit te
zenden op het internet.
Daarnaast zijn Hangouts nu
ook geschikt voor Android
smartphones, de iPhone

JURIDISCH ONT5lACRECHT

De aanvullende instructie
die UWV WERKbedrijf ge
bruikt om bepaalde ontslag
verzoeken te beoordelen,
wordt binnenkort op verzoek
van de Tweede Kamer aan·

gep.st.
De aanpassing leidt niet tot
een versoepeling van het
ontslagrecht. Dat heeft mi
nister Kamp van Sociale Za·
ken en Werkgelegenheid
(SZW) aan de Tweede Kamer
laten weten. De aanpassing
van de ontslaginstructie
moet ervoor zorgen dat de
vestigingen van UWV
WERKbedrijfop dezelfde
manier omgaan met verge.
lijkbare ontslagverzoeken.

Schommelingen
Minster Kamp heeft toege
zegd om de tekst van de uit

voeringsregeJs van UWV
WERKbedrijfop een aantal

volgt binnenkort. Heeft u
een geschikt toestel, dan
kunt u dus op Googie... live
verslag doen vanaf een
beurs of een congres.
Overigens staat Googie...
sinds kort open voor ieder
een. U heeft geen uitnodi
ging meer nodig van een be
staand lid.

D Helaas beVinden de
bedriJfspaglna's zich

nog wel in de testfase. U
moet dus nog even geduld
hebben voordat u een ac·
count voor uw organisatie
kunt aanmaken.

punten aan te passen. Dit
betekent dat
• er geen ontslagvergun.

ning wordt verleend als
de aard en de omvang
van het werk niet sub·
stantieel en structureel
wijzigen.

• een werkgever bij schom·
melingen in het werkaan·
bod eerst moet zoeken
naar oplossingen waarbij
hij zijn vaste medewer·
kers zo veel mogelijk aan
het werk houdt.

• als een werkgever bij
schommelingen in het
werkaanbod zonder goede
reden de arbeidsvoor·
waarden in het nadeel van
de medewerkers aanp3st,
UWV WERKbedrijf geen
ontslagvergunning zal
verlenen als de werkgever

daartoe een verzoek in
dient bij UWV.

Altijd en overal
aan het werk
Zonder een smartphone, laptop of tablet-pc hoort u er als
manager niet meer bij. Het zijn stuk voor stuk handige gadgets
om uw werkplek mobiel te maken. Toch is het de vraag of u ze
allemaal nodig heeft om goed mobiel te kunnen werken. Ze
hebben leder hun eigen sterke punten. MT Rendement neemt de
smartphone en de tablets onder de loep.

Een smartphone is een soort verlengstuk van uw bureau. U kunt er
natuurlijk mee bellen, maar daarnaast moet u er uw agenda,
e-mail, contactpersonen en enkele basis-kantoortoepassingen
(tekstverwerking, presentaties en spreadsheets) mee kunnen behe
ren en bewerken. Een handige functie van de smartphone is syn·
chronisatie.

Straal
De afspraken die u onderweg maakt en de veranderingen die u In
documenten aanbrengt, kunt u synchroniseren met andere appara·
ten. Zo kunt u overal werken met de bijgewerkte versie. Uw smart·
phone synchroniseren met uw e·mailprogramma kan op twee
manieren:
• Via een pc.verbinding met een kabel of een bluetoothverbinding.

Dat laatste werkt alleen als uw pc oflaptop aanstaat en uw
mobiel zich binnen een straal van zo'n tien meter bevindt, maar
het vereist geen abonnement voor mobiel internet.

• Met een serververbinding via een mobiele internetconnectie.
Mobiel internet op de smartphone herkent u aan één van de vol·
gende afkortingen: 3G/UMTS/GPRS/HSPOA.

Drukken
Een nadeel van het continu bijwerken van mail· en agendagege.
vens is dat het niet kosteloos is. U moet tenslotte betalen voor
mobiel dataverkeer. Om de kosten te drukken, kunt u de synchroni
satie zo instellen dat het apparaat maar één keer per uur en alleen
nog tijdens kantoortijden de gegevens binnenhaalt.
Laat u - voordat u een smartphone aanschaft - goed informeren
zodat u precies weet welke opties u heeft. Het is slim om van tevo·
ren zelf al een vergelijking te maken op het internet (bijvoorbeeld
op vergelijk.nl) zodat u bij de aankoop gerichte vragen kunt stellen.

Batterij
Ook de tablets - zoals de iPad - zijn erg populair. Zo'n e-reader en
tablet met touchscreen in één kunt u voor veel verschillende doe
len gebruiken. Het grootste voordeel is dat u geen wachttijd heeft
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bij het opstarten en dat balterij lang
meegaat. Bovendien hoeft u niet
meer te slepen met stapels geprinte
vergaderdossiers. U slaat de stuk·
ken centraal op en uw collega's ope
nen de bestanden op hun eigen
tablet tijdens de vergadering zodat
ze kunnen meelezen,
Een belangrijke voorwaarde is wel
dat de documenten of op de tablet
staan of via internet beschikbaar
zijn. Zoln tablet is namelijk geen

netwerkapparaat dat u kunt verbin·
den met uw kantoorserver. In de
volgende alinea's komen de voor·
en adaelen van het werken met een
tablet aan bod.

Verloren
Tablets zijn niet voor niets zo popu
lair. Het werken met een tablet biedt
vele voordelen:
• Een tablet is een goede e-reader

voor het lezen van de krant, boe·

ken en vakbladen.

• U kunt alle documenten zoals
brochures, video's of vergader·
stukken direct opslaan, online
delen en bewerken.

• U kunt papierloos werken en u
heeft altijd alle aantekeningen en
notulen bij de hand.

• Het e-mail· en agendabeheer is
overzichtelijk.

• U kunt gesprekken en vergaderin·
gen eenvoudig opnemen. Handig
voor bij het uitwerken van de
notulen.

• Eventuele uitbreidingen kunt u
zelf programmeren.

• U kunt altijd online met 3G· en
WiFi·verbinding.

• Verloren uurtjes kunt u makkelijk
nuttig besteden door (vak)kennis
op te doen via uw tablet.

Zon
Behalve de vele voordelen zijn er
ook nadelen aan het werken met
een tablet. Het is goed om hier even
bij stil te staan voordat u overgaat
tot de aankoop van een tablet.
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• Lezen in de zon is en blijft lastig,
sommigen kunnen niet wennen
aan het lezen van digitale stuk·
ken in plaats van een tastbare

papieren versie.

• U kunt niets fysiek achterlaten bij
de klant.

• Als u eenmaal ingelogd bent met
uw eigen inlogcode. zijn alle apps
en dus ook uwe-mail en zakelijke

stukken in te zien. Zolang u de
enige bent die de tablet gebruikt,
is dat handig maar zijn er meer·
dere gebruikers, dan hebben zij
dus toegang tot al uw bestanden.
Datzelfde geldt uiteraard ook
voor de gelukkige vinder als u uw

tablet eens mocht kwijtraken.

• U kunt alleen e·mails van de laat
ste drie maanden inzien.

• Zonder extern toetsenbord vergt
notuleren op een tablet wat
gewenning.

• Beeldopname of video·conferen·
cing is alleen mogelijk als de
tablet een camera heeft (de iPad 2
heeft dit wel, de iPad 1 niet).

• Netwerktoegang is niet per defi·
nitie mogelijk. Een één·op·één·
verbinding met een server om uw
mappenlijst en documenten in te
zien is niet mogelijk zonder
andere oplossingen op uw server
of internet, zoals SharePoint of
5ecureFtp.

• Het gebruik van WiFi en 3G
brengt extra kosten met zich mee
en u loopt een beveiliglngsrisico.
Niet alle tablets zijn geschikt voor
3G en u moet daarvoor een mobiel
data-abonnement afsluiten, of

een prepaid card aanschaffen.

• Een tablet Is niet ergonomisch
verantwoord bij langdurig
gebruik.

• Het zakelijk en privégebruik
scheiden is zo goed als onmoge·
lijk.

Bouk. van Kleef, dlfeaeur AVK,
t.i.: (013) 4638648. •-mail:
bvkle.f@avk.nl, www.avk.nl
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Een rookbeleid opstellen
en handhaven
Op pagina 14 heeft u kunnen lezen dat ontslag op
staande voet wegens het overtreden van een rook
verbod niet altijd terecht is. De rokende medewer·
kers vonden in deze zaken steun bij de rechters,
omdat hun werkgevers volgens de kantonrechters
tekort waren geschoten in de handhaving van het
rookbeleid.

Lik-op·stuk
Voor het opstellen en voeren van een rookbeleid is

het dus belangrijk dat u met een aantal zaken reke·
ning houdt:

• Formuleer een duidelijk rookbeleid, inclusief
sancties op overtreding van de regels.

• Vraag bij invoering ofwijziging van huisregels
vooraf instemming van de ondernemingsraad.

• Gebruik rookverbodstickers en wijs uw medewer
kers regelmatig op de huisregels (bijvoorbeeld in
nieuwsbrieven of tijdens vergaderingen).

• Leg bij overtredingen altijd direct een sanctie op
zodat overtreders zich nooit kunnen beroepen op
tolerantie bij eerdere overtredingen.

• Kijk Uit met een ontslag op staande voel. In twiJ'
felgevallen biedt een verzoek tot ontbinding van
de arbeidsovereenkomst meer uitkomst: de rech
terlijke toets is hierbij minder zwaar, maar u laat
toch zien dat u een 'lik-op-stukbeleid' niet uit de
weg gaal.

ABONNEMENTEN

Mobiel internetten
komt u duur te staan

, n juni 2011 heeft de Tweede Kamer besloten om het
voorbeeld van Chili te volgen en als tweede land ter

wereld de netneutTaliteit vast te leggen in de wet. Het

gevolg hiervan is dat aanbieders van mobiel internet
geen extra kosten mogen rekenen voor dataverslin·
dende diensten als WhatsApp en 5kype.
De beslissing van de overheid heeR nogal wat teweeg·
gebracht bij de providers. Zo heeft u vast al geruchten
gehoord dat intemelten op uw telefoon duurder gaat
worden. Voorlopig hoeft u zich over de zakelijke abon·
nementen echter geen zorgen te maken. KPN heeft
inmiddels de nieuwe abonnementstarieven gepresen
teerd. Alleen de tarieven van internetabonnementen
voor consumenten zijn gestegen. De tarieven voor za
kelijke abonnementen blijven (voorlopigl ongewijzigd.


