
ICT-PROTOCOL

Hoe voorkomt u 
torenhoge boetes omdat 
uw werknemers software 
hebben gedownload 
waarvoor u geen licentie 
heeft aangeschaft?

Hoe voorkomt u dat er 
vanuit uw onderneming 
op ongepaste wijze wordt 
gecommuniceerd via het 
internet? 

Hoe voorkomt u dat uw 
werknemers onzorgvuldig 
omgaan met uw 
vertrouwelijke gegevens 
en bedrijfsapparatuur? 

Hoe zorgt u dat u 
uw werknemers op 
onverantwoord gedrag 
kunt aanspreken?
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KienhuisHoving heeft een 
ICT-protocol dat toepasbaar 
is binnen ieder bedrijf of 
instelling. 

De praktijkgroepen ‘intellectuele eigendom, 

ICT-recht & privacy’ en ‘arbeidsrecht’ van 

KienhuisHoving hebben een ICT-protocol 

ontwikkeld dat toepasbaar is binnen ieder bedrijf of 

instelling. Het protocol geeft de wijze aan waarop 

er binnen uw organisatie omgegaan moet worden 

met de informatie- en communicatietechnologie 

(ICT). Het bevat gedragsregels en richtlijnen 

ten aanzien van zowel het verantwoord als het 

onverantwoord gebruik van uw ICT-voorzieningen.

Een organisatie mag het gebruik dat haar 

medewerkers van de ICT-voorzieningen maken 

niet zonder meer controleren. U dient hen vooraf 

op de hoogte te hebben gebracht van de controles 

en eventuele sanctiemaatregelen. Het is daarbij 

natuurlijk wel zo correct om uw werknemers te 

wijzen op wat al dan niet is toegestaan. Met het 

ICT-protocol van KienhuisHoving voldoet u aan die 

verplichting en geeft u uzelf bovendien handvatten 

in het geval een medewerker onverhoopt op 

onverantwoorde wijze met de ICT-voorzieningen 

omgaat. In het protocol zijn alle juridisch relevante 

vraagstukken afgedicht; de privacy is gewaarborgd 

en de bevoegdheid tot controle en sanctionering is 

arbeidsrechtelijk getoetst.

Het standaard ICT-protocol van de praktijk- 

groepen intellectuele eigendom, ICT-recht & 

privacy en arbeidsrecht van KienhuisHoving 

kunt u al voor € 750,- excl. BTW in uw organisatie 

implementeren. Daarnaast kunnen wij uiteraard 

ook een ICT-protocol vervaardigen dat volledig 

conform de wensen van uw organisatie is ingericht.

Het standaard ICT-
protocol kunt u al voor  
€ 750,- in uw organisatie 
laten implementeren.

Voor meer informatie kunt u contact  

opnemen met: 

Mirjam Elferink (intellectuele eigendom, 

ICT-recht & privacy)

mirjam.elferink@kienhuishoving.nl

(053) 480 47 22

Joost van Ruiven (arbeidsrecht)

joost.vanruiven@kienhuishoving.nl

(053) 480 42 34

Martijn Kortier (intellectuele eigendom,  

ICT-recht & privacy)

martijn.kortier@kienhuishoving.nl 

(053) 480 42 67


