Aan de leden van de Vereniging voor Arbeidsrecht

Woerden, april 2019

Geachte leden,
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de Vereniging voor Arbeidsrecht
op dinsdag 14 mei 2019. Onderwerp van de bijeenkomst is:
Arbeidsrecht en Artificiële Intelligentie
Er wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van artificiële intelligentie (AI).
Algoritmes maken hiervan deel uit. Ook in het arbeidsrecht gaat dit in toenemende
mate een rol spelen.
Maar wat is AI eigenlijk? En hoe zit het met de arbeidsrechtelijke aspecten van de
middelen die in human resources steeds vaker worden ingezet? Denk aan
zelflerende programma’s die (mede)beslissen bij werving en selectie, indeling en
beoordeling van beloning.
Tijdens deze bijeenkomst zal er door John Ottersbach, een natuurkundige en expert
van big data, een globaal inzicht worden gegeven wat AI nu eigenlijk is. Vervolgens
zal Siert Akel, HR- en Techdeskundige, stilstaan bij human resource en de tools op
het gebied van AI die daarin nu al worden gebruikt.
Ten slotte zullen Jaap van Slooten en Marko Jovovic enkele belangrijke
arbeidsrechtelijke aspecten duiden die bij AI aan de orde komen.
Deze bijeenkomst wordt extra bijzonder omdat Sjef de Laat, oud-voorzitter van de
VvA, vanwege zijn aanstaande pensioen de bijeenkomst zal leiden.

Het programma:
13.45 – 14.00

Inloop

14.00 – 14.45

AI en digitalisering - Waar gaat het over?
John Ottersbach (Anderson MacGyver), natuurkundige en
statisticus en expert op het gebied van ‘big data’

14.45 – 15.30

Human Resources
Siert Akel (VIE), expert op het gebied van HR analytics en
algoritmes

15.30 – 16.00

Pauze

16.00 – 17.30

Arbeidsrecht en algoritmes. In hoeverre discrimineren
algoritmes? Wat voor een invloed heeft een algoritme op de
vraag of er een gezagsverhouding bestaat?
Jaap van Slooten (UvA/Stibbe) en Marko Jovovic (Stibbe)

17.30 uur

Borrel

U kunt zich via de website (www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl) voor de bijeenkomst
aanmelden. U kunt bij de aanmelding ook aangeven of u een
aanwezigheidscertificaat wilt ontvangen. Voor het verstrekken van een
aanwezigheidscertificaat wordt een bedrag van € 25,- voor elk uur onderwijs in
rekening gebracht. Het aanwezigheidscertificaat kunt u gebruiken als bewijs dat u
een bijeenkomst heeft bijgewoond die bijdraagt aan de vakbekwaamheid in de zin
van de Verordening op de vakbekwaamheid of die kan meetellen voor het behalen
van de PE-norm (rechterlijke macht). Het aanwezigheidscertificaat vermeldt hoeveel
uur effectief onderwijs is genoten, welk onderwerp is behandeld en welke deskundige
sprekers een voordracht hebben gehouden.
De bijeenkomst vindt plaats in het Muntgebouw te Utrecht, Leidseweg 90.
Zoals altijd verwachten wij weer een grote opkomst en in verband met het beperkte
aantal plaatsen raden wij aan dat u zich tijdig aanmeldt. Indien uw aanmelding is
bevestigd en u onverhoopt niet kunt komen, meldt u dit dan zo snel mogelijk per email aan info@verenigingvoorarbeidsrecht.nl zodat uw plaats aan iemand anders kan
worden gegeven.
Tot 14 mei!
Met vriendelijke groet,

Marieke Kristen
secretaris

