
Speuren in privé-e-mail: 
mag dat?

De wereld om ons heen wordt met de dag digitaler. Veel 

werknemers zijn de hele dag in de weer met computer en 

telefoon. Het is daardoor niet altijd makkelijk om als werk-

gever zicht te houden op de werkzaamheden van een werk-

nemer. Maar wat mag je wel en niet als je vermoedt dat 

jouw werknemer zich niet aan de afspraken houdt? Mag je 

dan de computer doorzoeken?

In de rechtspraak is aangenomen dat het toegestaan is om de compu-
ter van een werknemer te doorzoeken indien er een concreet vermoe-
den bestaat dat de werknemer de afspraken uit zijn arbeidsovereen-
komst schendt. Maar wat is een concreet vermoeden?

Daarin is de rechtspraak niet duidelijk in: het verschilt van geval tot 
geval. Zo heeft de rechtbank Amsterdam in januari geoordeeld dat het 
niet altijd nodig is om een concreet vermoeden te hebben voordat de 
computer, zelfs met een smoesje, doorzocht mag worden. In die zaak 
werd de werknemer gevraagd zijn laptop achter te laten voor een 
update, waarna de werkgever de privé e-mailaccounts van de werk-
nemer doorzocht. De combinatie van omstandigheden (de werkgever 
kon niet anders, mede door sociale omstandigheden) gaven de werk-
gever voldoende rechtvaardiging om dat te doen. Deze uitspraak staat 
echter haaks op een eerdere uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, 
waarbij een werkgever werd veroordeeld tot betaling van een schade-
vergoeding, omdat het doorzoeken van de privé e-mailberichten 
onrechtmatig werd geacht. Voorzichtigheid is dus geboden.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact 
met mij op.
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Marivonne van Kralingen, 
m.vankralingen@vlaminckx.nl

120643687

Klantenbinding door relatiebeheer is bepalend voor het 
succes van de onderneming.

Succesvoller door 
verrassen en verbazen

Het beheren van relaties is essentieel om klanten te behou-

den maar ook om nieuwe klanten te werven. Want zeker in 

de huidige tijd waarin klanten steeds kritischer worden, is 

uitblinken belangrijk. Uitblinken in alles wat een organisatie 

doet en daardoor relaties blijven verrassen en verbazen.

Het moet wel leuk zijn!
Volgens trendwatchers leven we in de nieuwe sixties. Mensen zijn op 
zoek naar vrijheid, ontplooiing, vrolijkheid en alles moet vooral leuk 
zijn. Niet alleen in kleding, interieur en muziek komen de sixties 
steeds vaker terug. Het volledige dagelijkse leven en ook de manier 
van zakendoen worden hierdoor beïnvloed. Het moet vooral leuk zijn! 
Steeds meer bedrijven weten daarom samen met hun relaties de weg 
te vinden naar De Maaspoort. “De businessclub Theater & Zaken is 
sinds 2010 uitgegroeid tot een club met 60 leden. Binnen enkele jaren 
willen we doorgroeien naar maximaal 100 leden”, zegt Linda van 
Vegchel, manager marketing & sales. “Theater & Zaken is een exclu-
sieve manier om relaties te beheren én te netwerken. De omgeving en 
live-ervaring maakt elke avond uniek en leuk waardoor relaties het 
niet snel zullen vergeten. Theater is tevens meer dan ballet en toneel. 
Ook grote bekende namen als Tineke Schouten, Nick & Simon, 
Jandino of de Golden Earring staan op het podium. Voor elke relatie 
een passende voorstelling.” Het nieuwe Scheuten terras biedt ook 
nieuwe mogelijkheden. Een heerlijk diner vooraf of een borrel na de 
voorstelling op dit moderne en sfeervol ingerichte terras geeft weer 
een hele andere beleving. “De Maaspoort is allang meer dan een thea-
ter alleen.”

Meer informatie: www.maaspoortevents.nl | events@maaspoort.nl 


