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V an de voorzitter
Het jaar is weer voorbij gevlogen.
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Naast de bedrijfsbezoeken bij Peut en Krabbendam hebben we natuurlijk onze jaarlijkse
ledenvergadering gehouden bij Meer Genieten. Onze nieuwe penningmeester Ad
Dekker is daar aangesteld als vervanger van Patricia Schook. Wij zijn blij dat alle functies
binnen het bestuur daarmee weer zijn ingevuld, maar we kunnen zeker nog wel wat
meer versterking gebruiken.
Mocht u interesse hebben om uzelf in te zetten voor de ondernemers in Moordrecht en
Zuidplas, een mening hebben en de mogelijkheid om een aantal bestuursvergaderingen
per jaar bij te wonen, meldt u zich dan bij ons aan.
We hebben dit jaar vanuit de FOZ een enquête verspreid waarin aan alle leden van OVM
de mening is gevraagd over de samenwerking tussen de ondernemersverenigingen
binnen onze gemeente Zuidplas. De uitslag hiervan kunt u terugvinden onder het item
FOZ in deze nieuwsbrief.
Kort samengevat lijkt het erop dat de uitkomst aangeeft dat de huidige samenwerking
ongewijzigd in stand zal blijven. Waar de ene vereniging een intensievere samenwerking
wenst, heeft voor de ander het instant houden van de huidige samenwerking de
voorkeur. Er staat dit jaar nog een overleg tussen de besturen van de VION, OKZM en
OVM in de planning, waarbij we de uitslag zullen bespreken en de uitkomst van dat
overleg gaan we uiteraard met u delen.
De gezamenlijke FOZ-bijeenkomst is dit jaar vervangen door de bijeenkomst tijdens het
WK roeien; een verslag en impressie daarvan vindt u terug in deze nieuwsbrief.

Jaqueliene Vink
info@ovm-moordrecht.nl

Op het gebied van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Zuidplas zijn er na een
periode van betrekkelijke stilte toch ook weer wat vorderingen te melden. Ook hierover
leest u meer in deze nieuwsbrief.

Bestuur

Rest mij nog, u van harte uit te nodigen voor onze kerstbijeenkomst, dit jaar op 17
december bij Brasserie IJsselweide.
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F oto impressie WK Roeien
Van 21 tot en met 28 augustus 2016 vond het WK-roeien plaats op de Willem-Alexanderbaan in het nieuwe recreatiegebied de
Eendrachtspolder.
Op uitnodiging van het College van Burgemeester en Wethouders waren de FOZ-leden op zaterdag 27 augustus 2016 van harte
welkom in de ‘Zuidplastent’. Onder het genot van een drankje en een barbecue konden de leden elkaar ontmoeten en vanaf het
zonnige terras de wedstrijden volgen. Ook werden aan het eind van de middag de Olympische kampioenen gehuldigd op een
groot podium.
We bedanken de Gemeente Zuidplas voor de gastvrije ontvangst!
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FOZ-nieuws
Zoals in de inleiding van de voorzitter al aangegeven, vindt u hieronder de uitslag van de enquête
met betrekking tot de samenwerking tussen de ondernemersverenigingen in Zuidplas. Dit jaar nog, zal er een overleg plaatsvinden tussen de besturen van de OVM, OKZM en VION om de koers te bepalen.

Als je uitsplitst per vereniging ziet het er zo uit:

VION
Respons 			
Bestuursintegratie 		
Opheffen
		
Huidige situatie
		

38 (41,31%)
18,4%
36,8%
44,7%

OVM
Respons 			
Bestuursintegratie
Opheffen
Huidige situatie

20 (29,4%)
45%
25%
30%

OKZM
Respons
		
Bestuursintegratie
Opheffen		
Huidige situatie

20 (20,6%)
50%
15%
35%

15 november jl. hebben we (bestuur FOZ) bij de gemeente Zuidplas weer overleg gevoerd over het aanbestedingsbeleid en de
stand van zaken.
Er is binnen de gemeente inmiddels nieuw beleid vastgesteld. Meer hierover kunt u terugvinden op de site van gemeente Zuidplas onder de volgende link:
http://www.zuidplas.nl/organisatie-en-bestuur/beleid-overige_47277/item/beleid-inkoop-en-aanbesteden_47098.html
De groslijst welke vorig jaar is opgesteld, is momenteel nog een statisch product. Het is nu een lijst waarop de ondernemers binnen de gemeente staan met de producten of diensten die ze kunnen leveren. Het is de bedoeling dat op korte termijn een tool
wordt gebouwd die gekoppeld wordt aan de site van de gemeente. Dit moet een gebruiksvriendelijke tool worden die overzichtelijk en up-to-date informatie geeft over de geschikte kandidaten voor een specifieke levering of dienst. Het gebruiken van deze
tool moet door de inkopende ambtenaren als vanzelfsprekend gaan en daaraan ontbreekt het op dit moment nog. De intentie is
positief, de uitvoering moet nog steeds beter.
Deze tool zou al veel eerder worden gerealiseerd, maar door de wisseling van de verantwoordelijke contactpersoon bij de gemeente, en het voortrekken van het beleid ten opzichte van de tool voor de groslijst, heeft dit vertraging opgelopen.
Kortom, dit blijft onze aandacht houden.
Omdat de gemeente duidelijk wil maken dat ze dit zelf uitermate serieus neemt, is er voorgesteld om zeer binnenkort weer een
avond voor ondernemers te organiseren, waarin het nieuwe vastgestelde beleid nogmaals in duidelijke taal wordt toegelicht door
Hoofd Inkoop en de betrokken inkopende ambtenaren. U ontvangt hier uiteraard later nog een uitnodiging voor.
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B edrijvenborrel Peut Moordrecht
Op 12 mei jl. vond de eerste bedrijvenborrel van dit jaar plaats. We waren deze keer te gast bij Peut, onderdeel van Lagendijk
Brandstof
Bij aankomst kwam de geur van de barbecue ons al tegemoet en werden we hartelijk welkom geheten door Erik Lagendijk en zijn
medewerkers.
In het kort vertelde hij enthousiast over het bedrijf, de uitgebreide service die geboden wordt, de scherpe brandstofprijzen, de
wasboxen en de beste car wash in de omgeving.
Nieuw is ook het “onbeperkt autowassen” abonnement die men kan aanschaffen .
Geen gedoe meer met bonnetjes alles gaat automatisch en de auto kan, per maand, zo vaak worden gewassen als men maar
wilt.
Intussen was het vlees gegrild en konden we onder het genot van een drankje, dit gezellig buiten met elkaar nuttigen. En als
klap op de vuurpijl kregen we nog een heerlijk ijsje toe!
Wij bedanken Erik Lagendijk en zijn team nogmaals voor de geslaagde bedrijvenborrel.
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I nterview met..... Wendy Hopmans
Naam			
: Wendy Hopmans
Functie			
: Directeur Sanare Zorg & Welzijn
Opleiding		
: Diverse verpleegkunde opleidingen, waaronder Tropenopleiding en
			 Managementopleiding
Geboren			: Heerjansdam
Woont in		
: Nieuwerkerk aan den IJssel sinds 1994
Aantal personeelsleden : 50
Het oude gemeentehuis van Moordrecht is voor velen geen onbekend terrein. Sinds de fusie van de Gemeente Zuidplas is het
oude gemeentehuis van Moordrecht, voorheen weeshuis en rusthuis, weer terug in handen van de Stichting Van Drost-IJserman en het onderkomen van Vivere, onderdeel van Sanare Zorg & Welzijn.
We vragen directeur Wendy Hopmans naar de het wel en wee van beide organisaties.
Alle meisjes willen later toch stewardess, mannequin of kapster worden; heb jij altijd in de zorg willen werken?
“Dat ik ‘iets’ met mensen wilde gaan doen, stond voor mij altijd al als een paal boven water, maar hoe dat ‘iets’ er precies uit
zou moeten zien, daar moest ik nog even over nadenken. Ik ga graag met mensen om, wil graag iets voor een ander kunnen
betekenen en zorgen dat ze het goed hebben. Uiteindelijk heb ik 27 jaar geleden voor de zorgsector gekozen en heb daar diverse
Verpleegkunde opleidingen gevolgd.”
Je bent nu directeur van zowel Vivere als Sanare. Jouw achtergrond ligt in de zorg. Wat heb je gedaan en hoe ben je gekomen
tot waar je nu staat en wat was je motivatie om Sanare/Vivere te starten?
“Ik heb mijn opleiding gevolgd in het Havenziekenhuis in Rotterdam. Maar na mijn opleiding merkte ik dat mensen die na een
ziekenhuisopname thuis verder moesten herstellen, al snel weer terug waren in het ziekenhuis. En dat vond ik vreemd. Het bleek
dat de thuiszorg die zij kregen, niet aansloot op de zorg die ze in het ziekenhuis kregen.
In de jaren 90 bestond ook alleen maar Thuiszorg Rotterdam, dus men had ook geen keuze. Ik had een ideaalbeeld hoe thuiszorg
er uit zou moeten zien en wilde dat graag verwezenlijken.”
En hoe zag dat er dan precies uit?
“Persoonlijk georganiseerd! Zodat cliënten weten wie er komt en ook hoe laat ze zorg kunnen verwachten. Dus niet een globaal
tijdstip ‘tussen 8-12’, maar om 08.15 uur. Dat men geen nummer is, maar iemand met een naam.
In 1999 heb ik Sanare opgericht, als een kleinschalige thuiszorgorganisatie. Sanare biedt, naast verpleging en verzorging, ook
huishoudelijke begeleiding. Wij hebben verpleegkundigen in dienst die -ook thuis- een pomp of catheter kunnen verzorgen.
Daarnaast bieden we ook palliatieve zorg; we begeleiden dus in iedere levensfase. Er zijn immers ook kinderen die onze zorg nodig hebben. Daarom vinden we het belangrijk dat onze werknemers betrokken zijn en een langdurig dienstverband is wenselijk.
Sanare moest verder. We dachten aan kleinschalige woonzorg. Want wat als het thuis niet langer gaat? Soms is iemand alleenstaand en is een verpleeghuis een grote stap. Zeker als het gaat om jonge mensen, bijvoorbeeld met niet-aangeboren hersenletsel zoals een hersenbloeding, epilepsie, MS, ALS.
Zo hebben wij als cliënt een leraar scheikunde met dwarslaesie, verzorgd. Hij wilde gewoon les blijven geven. Zijn eigen leven
kunnen leiden. Zelf de regie voeren vond hij het allerbelangrijkste!! Toen Sanare 10 jaar bestond, zijn we plannen gaan schrijven
voor kleinschalige woonzorg. En op zoek gegaan naar een locatie. Het voormalige Gemeentehuis Moordrecht kwam in beeld. We
hebben de voorzitter van de Stichting Van Drost-IJserman benaderd en hem het idee voorgelegd om de Stichting het pand terug
te laten kopen en dat wij er zorg in zouden bieden. Daarmee zou het cirkeltje weer rond zijn, want oorspronkelijk was het pand
immers een rusthuis.
Vivere is geen bejaardenhuis. Er verblijven ook mensen die te jong zijn voor een verpleeghuis, maar wel zorg nodig hebben.
Doordat Vivere onderdeel uitmaakt van het Hersenletselcentrum Midden-Holland, kunnen wij ook jonge mensen een thuis bieden en de zorg die zij nodig hebben.
Vivere kan ook niet zonder zorgorganisatie Sanare. Door de combinatie binnen dit concept, is deze vorm van zorg voor veel meer
mensen beschikbaar. De jongste bewoner is 25 en de oudste 90.”
Kom je eigenlijk uit een ondernemersfamilie? Wanneer ben jij van het ‘werkneemster zijn’, overgestapt op het ondernemerschap en hoe ging dat?
“Jazeker, vanaf mijn 15e was ik bij mijn vader in bedrijf te vinden. Ik had toen nog niet de ambitie van een eigen bedrijf. Ik kon
wel het bedrijf van vader overnemen maar had tijd nodig om mijn eigen weg te bewandelen. Het allerleukste vind ik om te ondernemen.
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Ik vind het belangrijk dat het de mensen binnen Sanare zijn, die de dagelijkse leiding geven. Ik ben liever de ‘bedenker’, de plannetjesmaker. Wat is er nog meer mogelijk? Wat kan er nog meer? Wat kunnen we verder nog bieden? Jongere mensen hebben
andere interesses dan ouderen en daar sluiten we op aan met een stranddag, kunst-expo, borrelen, shoppen. Wij willen iets
bijzonders kunnen bieden; iets waar Moordrecht trots op mag zijn.”
Waar liep je tegenaan toen je net gestart was als ondernemer?
“In de zorgbranche gaat alles 24/7 door. In het begin vond ik het moeilijk dat je nooit meer vrij was. Ik wilde alles goed doen en
had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Pas na 10 jaar begon ik te leren om los te laten. Vakantie/weekendjes weg; ik vond
het moeilijk om te gaan. Nu heb ik alle vertrouwen in onze medewerkers dat het zonder mij ook wel doordraait.”
Is wonen in Vivere financieel haalbaar voor iedereen?
Onze cliënten moeten zelf hun huur betalen. Die is afhankelijk van de grootte van hun appartement. Afhankelijk van de zorgvergoeding die men krijgt, worden de kosten voor de zorg geheel of gedeeltelijk vergoed. Alle bewoners dragen bij aan het totale
zorgpakket wat bij Vivere -voor iedereen- beschikbaar is. Vanaf ZZP 5 indicatie (NB: ZZP = Zorgzwaartepakket. Een indicatie op de
schaal van 1-10, waarin staat wat voor een zorg en ondersteuning u nodig heeft) is het voor iedereen haalbaar. Men mag ook wel
met een lagere ZZP-indicatie bij ons wonen, maar zal dan een deel van de kosten zelf moeten betalen.”
Aan welke criteria moet men voldoen om in aanmerking te komen voor woonruimte bij Vivere? Inwoners van Zuidplas die zorg
en begeleiding nodig hebben, krijgen vaak eerst thuiszorg via Sanare en komen af en toe logeren in Vivere. Daarna kan wonen in
Vivere een optie zijn. Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel is zorg en begeleiding vaak 24 uur per dag noodzakelijk en
zien we in Vivere ook mensen van buiten de regio.
Wat zijn jouw ambities/wensen voor de toekomst. Wat wil je over 5 jaar bereikt hebben? Ik wil graag dat mensen trots zijn op
wat we in Vivere doen en dat zorgverleners trots zijn op hun werk in de zorg. Ik ben zelf ambassadeur en wil graag meer ambassadeurs hebben!! Mensen die snappen wat niet-aangeboren hersenletsel is. Het is fantastisch dat er steeds meer Vrienden van
de Stichting bijkomen. Stichting Viviamo betekent : ik hou van het leven! Voor bewoners, al dan niet bij ons in huis wonend,
betekent het vooral: leuke dingen doen! En ik wil graag optrekken met andere ondernemers, met hen samenwerken.
Tot slot; wat is jouw lijfspreuk?
Denk niet in beperkingen, maar in mogelijkheden!
En met deze treffende slotzin eindigde dit inspirerende interview.
Wendy Hopmans, een bevlogen vrouw met een passie voor zorg.

6

Nieuwsbrief December 2016

B edrijvenborrel Krabbendam Kadoverpakkingen
Op donderdag 13 oktober vond de tweede bedrijvenborrel van dit jaar plaats bij Krabbendam Kadoverpakking B.V. Dave Krabbendam zorgde samen met zijn team voor een hartelijk welkom.
Naast een inleidend praatje van onze voorzitter, nam Dave Krabbendam het woord en vertelde trots over zijn passie voor verpakkingen.
Krabbendam Kadoverpakking B.V., opgericht in het jaar 2007, is een groothandel in kadoverpakkingen en megastrikken. Met een
assortiment van ruim 7000 artikelen leveren ze deze producten onder andere in Nederland, België en Duitsland. De meest uiteenlopende verpakkingen en strikken zijn in allerlei verschillende vormen, kleuren en maten te verkrijgen. Tijdens de rondleiding
door het pand kregen wij daar een goed beeld van.
Aansluitend stond er een warm/koud buffet voor ons klaar, waar nog gezellig werd bijgepraat. Tijdens het eten liet mevrouw
Nirlo van Bowtiful ons de mooiste cadeau-inpakvoorbeelden zien. Zij verzorgt cadeau workshops op locatie. (www.bowtiful.nl)
We bedanken Dave Krabbendam voor de gastvrije ontvangst en de mooie verrassingsdoos welke alle bezoekers bij afscheid mee
naar huis kregen!
Wilt u ook een bedrijvenborrel organiseren in 2017?
Neem dan contact op met Jaqueliene Vink
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Juridisch nieuws
DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS,
VOOR IEDEREEN VAN BELANG!
Door: Pellicaan Advocaten N.V. Xander Alders.
Wellicht denkt u als ondernemer of organisatie: ‘de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) speelt bij mij geen rol’. Niets is
minder waar. Feitelijk heeft iedere ondernemer of organisatie met
de Wbp te maken. Daarbij maakt het niet uit in welke sector of
branche u werkzaam bent, of u een winstoogmerk heeft en/of u
een overheidstaak uitvoert. Bepalend is of u persoonsgegevens
verwerkt. Maar wanneer is daar sprake van?
PERSOONSGEGEVENS, EEN BREED BEGRIP
Allereerst is het van belang om te weten dat het begrip persoonsgegevens een erg breed begrip is. Een persoonsgegeven is elk gegeven
met informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon (een
individu zoals u en ik). Dat zijn in ieder geval gegevens die in de
Basisregistratie personen (het bevolkingsregister) zijn opgenomen,
zoals naam, geboortedatum, adres en huwelijkse staat. Ook andere
gegevens, zoals patiëntgegevens, gegevens in loonadministraties en
personeelsdossiers, inkomensgegevens, IP-adressen, identificatienummers in apparaten (mac-adressen) en (mobiele) telefoonnummers zijn persoonsgegevens. Daarbij is niet van belang of en hoe die
gegevens zijn beveiligd. Feitelijk betekent dit dat iedere onderneming
of organisatie met persoonsgegevens te maken heeft.

Is er sprake van een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens, dan moet ook deze inbreuk worden gemeld indien dit een
datalek oplevert. Kort gezegd is sprake van een datalek, indien door
de inbreuk persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Hoe en bij wie u de gegevensverwerking en een
datalek moet melden, volgt uit de Wbp.
Indien u de gegevensverwerking uitbesteedt (bijvoorbeeld aan een
ICT-bedrijf) dan moet u tevens een zogenaamde ’bewerkersovereenkomst’ hebben, waarin u de gegevensverwerking voldoende waarborgt. Daarnaast geeft de Wbp diverse andere verplichtingen. Sinds 1
januari 2016 kan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens,
forse boetes (met een maximum van € 820.000) opleggen als de
regels niet worden nageleefd. De toezichthouder is nu al actief bezig
met het uitdelen van waarschuwingen.
Per 25 mei 2018 wordt de Europese Privacy verordening in de hele
EU van kracht. Dit betekent onder meer dat het begrip ‘persoonsgegevens’ nog verder wordt uitgebreid, dat meer verantwoordelijkheid
bij de onderneming of organisatie zelf komt te liggen en dat de boetes
nog veel hoger worden (maximaal € 20.000.000). De verordening is
nu al aangenomen, maar er is voor gekozen om ondernemingen en
organisaties de tijd te geven hun organisatie aan te passen aan deze
strengere regelgeving. Benut die tijd dus goed!

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
In de wet speelt het begrijp ‘verwerken’ een centrale rol. Kort gezegd
is het verwerken van persoonsgegevens iedere handeling die te maken heeft persoonsgegevens. De wet noemt onder meer het vastleggen, wijzigen, doorsturen of wissen van persoonsgegevens, maar dit
zijn slechts voorbeelden.
Verwerkt u persoonsgegevens (geheel of gedeeltelijk) geautomatiseerd of is sprake van niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen, dan is
de Wbp van toepassing. Daar zijn een aantal uitzonderingen op, maar
deze uitzonderingen zijn beperkt. De Wbp speelt dus nagenoeg bij
iedereen die met persoonsgegevens te maken heeft een rol.
DE GEVOLGEN
Wat betekent dat nu concreet? In het kort dient u steeds te beoordelen welke persoonsgegevens u verwerkt, of u deze gegevens mag
verwerken en op welke wijze. Daarbij is het van belang dat er niet
teveel of onnodig gegevens worden verwerkt, dat de gegevens niet te
lang worden bewaard en dat de veiligheid op orde is, zowel technisch
als organisatorisch.
Ook moet een verwerking van persoonsgegevens in principe worden
gemeld. Op die meldingsplicht zijn een aantal uitzonderingen, op
voorwaarde dat de onderneming of organisatie zich aan bepaalde
regels houdt. Voorbeelden van uitzonderingen zijn leden- en personeelsadministraties, sollicitantenbestanden en debiteuren- en
crediteurenadministraties. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan
geldt de uitzondering niet en moet u onverkort melden.

NEEM MAATREGELEN
De Wbp speelt in iedere onderneming of organisatie een rol en kan
grote gevolgen hebben als u niet aan de gestelde eisen voldoet. De
Autoriteit Persoonsgegevens controleert hier steeds strenger op en
het is wachten op de eerste boetes. Laat het hier dus niet op aankomen en laat u hier goed over adviseren.
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