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Functiewijziging Joost Bauwens
Meldingen datalekken eerste kwartaal 2017
Bijeenkomst Cyberrisk 9 mei 2017
Dit moet u vanaf 1 juli 2017 regelen in het Basiscontract Arbozorg

Functiewijziging
Joost Bauwens
Hierbij informeren we u dat Joost Bauwens
per 1 april jl. is teruggetreden uit de directie
van Westenburg Holding B.V. Joost kwam
ons bedrijf in 2001 als directeur versterken
en was vanaf 2006 tot 2014 algemeen
directeur. We zijn Joost zeer erkentelijk voor
alles wat hij in de afgelopen 16 jaar als
directeur en algemeen directeur voor
Westenburg heeft betekend.

Tegelijkertijd kunnen we u met veel plezier melden dat we zijn overeengekomen
dat Joost nog enkele jaren commercieel verantwoordelijk blijft voor een aantal
relaties van Westenburg. Daarnaast zullen onze collega's een beroep mogen
blijven doen op zijn kennis en jarenlange ervaring.
De directietaken van Joost zijn inmiddels verdeeld over de andere directieleden,
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Richard van Dijck en Rutger Westenburg.

Meldingen datalekken eerste kwartaal 2017
Van januari tot en met maart 2017 zijn er ruim 2.300 datalekken gemeld aan de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De meeste datalekker werden gemeld vanuit de
sectoren gezondheid en welzijn (27%), financiële dienstverlening (21%) en
openbaar bestuur (20%). Wilt u meer weten over de onderzoeken die door het AP
zijn verricht naar de beveiliging en datalekken? Lees verder....

Bijeenkomst Cyberrisk 9 mei 2017

9 mei jl. hebben wij onze 2e bijeenkomst Cyberrisk gehad bij Landgoed Wolfslaar
te Breda. Deze keer hadden we een specialist spreker van Chubb. Was u niet in de
mogelijkheid om hierbij aanwezig te zijn, maar wilt u toch meer informatie
hierover ontvangen, neem dan contact met ons op.
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Dit moet u vanaf 1 juli regelen in het Basiscontract Arbozorg
Vanaf 1 juli 2017 moeten werkgevers verplicht een (basis-) contract sluiten met
arbodienstverleners. Dat is een gevolg van wijzigingen in de Arbowet. Het
ministerie van SZW maakt nu de minimale inhoud van het contract breder bekend.
De OR moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. De Inspectie SZW
zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract
controleren en kan bij het ontbreken ervan een boete opleggen. Wilt u hier meer
over weten? Lees verder....

VERDER PRATEN?
Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden?
Graag praten we met u over de mogelijkheden
NEEM CONTACT OP >

Claudius Prinsenlaan 111, 4817 HC Breda
Dorpstraat 13, 4661 HL Halsteren

T +31 (0)76 - 529 02 90
W westenburg.nl

Wilt u geen email meer van ons ontvangen, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.

Uitschrijven
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