wenst u fijne feestdagen
en een mooi 2016

GoedeZaken

AGENDA

15 december
Kerstborrel in het
teken van het licht
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: 17:30 – 20:00
Locatie: Joannes de Doperkerk ,
Kruisweg 1069 Hoofddorp
meer info en inschrijven:
www.ondernemendhoofddorp.nl
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Een goed plan

15 december
Road2USA
Kamer van Koophandel
Tijd: 14:00 - 18:30 uur
Locatie: De Ruijterkade 5
1013 AA Amsterdam
Meer informatie en inschrijven:
www.kvk.nl
17 december
MeerBusiness Lounge december
Meerbusiness Haarlem IJmond
Tijd: 17:00 uur
Locatie: Restaurant de Crown
A. Hofmanweg 5a Haarlem
Voor inschrijven en
meer informatie
www.haarlem.meerbusiness.nl
18 december
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Jan Driessen
Communicatie strateeg
Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar info@konhfc.nl
o.v.v.firmanaam, e-mail adres
7 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie bij Wijn & Ko
BeterBusiness Haarlem-IJmond
Locatie: Turfmarkt 20 Haarlem
meer info: www.beterbusiness.nl
11 januari 2016
MB 2.0 Nieuwjaarsreceptie 2016
Meerbusiness
Haarlemmermeer & Schiphol
Locatie: Papa’s Beachhouse,
Hoofddorp
Meer info:
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
16 januari 2016
OV IJmond Nieuwjaarsgala
OV IJmond
Tijd: 17:00 – 23:30 uur
Locatie:
Landgoed Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord
Informatie en inschrijven:
www.ovijmond.nl
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Rob Basjes

Rob Basjes en Leon Janmaat kennen
elkaar – letterlijk – van uit de wieg en
gingen naar dezelfde scholen, vanaf
de peuters tot en met hun studie
bouwkunde. Geen wonder dat de twee
elkaar in 2012 ook zakelijk vonden en
samen Het Hollandsch BouwKundig
Adviesbureau oprichtten.

HHBK verzorgt bouwkundige advisering en begeleiding van A tot Z, van
ontwerpen, plannen en begroten tot
en met aanbesteding, bouwbegeleiding en oplevering. Of, zoals Rob
Basjes het uitdrukt, ‘van dakkapel
tot bedrijfspand, van het eerste idee
tot en met de laatste handdruk’. Het
bureau is zowel op de zakelijke als
op de particuliere markt actief. Basjes
werkte eerder bij de afdeling bouwtoezicht van de gemeente Velsen en
als zelfstandig ondernemer, terwijl
Janmaat ervaring opdeed als werkvoorbereider en projectleider bij diverse grote bouwbedrijven. Basjes:
‘we vullen elkaar daardoor mooi
aan, Leon is meer van de getallen en
bouwprocessen, ik van de wetgeving
en vergunningen.’
‘Het begint altijd met een goed plan.
Mensen denken vaak dat ze een architect in moeten schakelen. Dat is
lang niet altijd nodig, zeker niet bij

verbouw. We hebben op basis van
eerdere projecten uitgerekend dat
wij door de bank genomen op een
derde van de kosten van een architect uitkomen. Of men laat zich adviseren door een aannemer, maar
die hoopt natuurlijk op veel werk en
is niet echt onafhankelijk. Daarnaast
verbazen we ons er regelmatig over
dat er niet meer tv-programma’s zijn
over wat er allemaal fout kan gaan in
een bouwproces. Er wordt ongelooflijk veel gerommeld, terwijl het vaak
gaat om belangrijke beslissingen en
grote investeringen. Je kunt jezelf
een hoop ellende besparen, en vaak
ook meerkosten, als je accepteert dat
je zoiets niet ‘zomaar’ even zelf kunt
begeleiden.’
HHBK is gevestigd aan de Trawlerkade
in IJmuiden en werkt in de hele regio
Kennemerland. Voor de nabije toekomst richt het bureau haar pijlen
op het uitbreiden van het marktaandeel in Haarlem. ‘Een project aan het
Spaarne of in de Waarderpolder zouden wij heel graag aan willen vliegen.
Haarlem heeft heel veel moois te
bieden, zeker vanuit ons vakgebied.
Je hebt er eigenlijk heel Nederland in
één stad.’
www.hhbk.nl

Privacy-update:
pas op (data)lekken!
Er staan de komende jaren een behoorlijk aantal wettelijke wijzigingen
op het gebied van privacybescherming te wachten. Deze wijzigingen
brengen aanzienlijke veranderingen
met zich mee voor ondernemers die
te maken hebben met verwerking
van persoonsgegevens. Per 1 januari 2016 zijn de eerste wijzigingen
realiteit met de invoering van de Wet
meldplicht datalekken en uitbreiding
bestuurlijke boetebevoegdheid CBP
(kort: Wet meldplicht datalekken).
Wat is de impact van deze wet op uw
organisatie?

Een datalek
De Wet meldplicht datalekken, regelt
dat organisaties direct een melding
moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra
zij kennis hebben van een (ernstig)
datalek. Een datalek is ‘een inbreuk op
de beveiliging van de persoonsgegevens’.
Voorbeelden van een datalek die het
CBP noemt zijn: een kwijtgeraakte
USB-stick, een gestolen laptop, verzending van een e-mail waarin de
e-mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar zijn voor alle andere
geadresseerden, een hack van uw
systemen, een malware-besmetting
en een brand in een datacentrum.
Wat moet u doen bij een datalek?
Ten eerste zult u een melding moeten
doen bij het CBP: u moet aangeven
om wat voor inbreuk het gaat, welke
(mogelijke) gevolgen die inbreuk
heeft, en welke maatregelen zijn en/
of worden genomen om de gevolgen
te verhelpen. Het CBP zal – zodra de
wet van kracht is – op haar website
een formulier plaatsen, waarmee de

Iris Tuk

melding kan worden ingediend.
Daarnaast bent u verplicht om ook de
betrokkene(n) waarop de gegevens
betrekking hebben, in kennis te stellen, indien de inbreuk ongunstige
gevolgen heeft voor de persoonlijke
levenssfeer van deze betrokkene(n).
Is uw organisatie goed voorbereid?
Bij een datalek moet u snel handelen,
dus zorg dat meteen duidelijk is van
wie welke acties worden verwacht.
Zorg daarom voor een Intern Protocol
Datalekken. Daarnaast is ons advies
goede bewerkersovereenkomsten
met partijen te sluiten die in opdracht
van uw organisatie persoonsgegevens verwerken (‘bewerkers’). Wij
kunnen u helpen met het opstellen
van op maat gemaakte protocollen
en overeenkomsten voor uw organisatie.
Iris Tuk
Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met
Köster Advocaten N.V.
e-mail tuk@kadv.nl
tel.nr. 023-5 125 025
www.kdv.nl

Pro-Act IT krijgt aanbesteding
Fontys Hogescholen gegund
Fontys Hogescholen heeft het perceel bemiddelaar van de aanbesteding voor externe inhuur IT personeel
exclusief gegund aan Pro-Act IT. De
opdracht die Pro-Act IT de komende
vier jaar (met 2 extra optiejaren) gaat
uitvoeren behelst het werven, selecteren en begeleiden van IT specialisten buiten de vakgebieden Business
Intelligence en Informatiebeveiliging, welke specifiek in aparte percelen zijn gegund.

en audiovisuele middelen. Fontys
Hogescholen heeft voor Pro-Act IT
gekozen omdat zij de economisch
meest voordelige inschrijving heeft
gedaan. De kwaliteit / prijs verhouding van Pro-Act IT werd door
Fontys Hogescholen als beste beoordeeld. Fontys geeft aan dat ProAct IT de onderwijsmarkt begrijpt,
een hoge leverbetrouwbaarheid
heeft, veel aandacht heeft voor kennisdeling.

Fontys Hogescholen is één van de
grootste instellingen voor hoger
onderwijs in Nederland met meer
dan 4100 medewerkers en ruim
44.000 studenten. De dienst IT van
Fontys levert alle diensten op het
gebied van netwerken, softwaretoepassingen, telecommunicatiediensten, websites, dataopslag,
email,
werkplekautomatisering

Richard Schouten, Sr. Sales Executive. “Vanaf de start van Pro-Act
IT in 2000 zijn wij een ICT kennisorganisatie. Onze expertise omvat onder meer projecten, professionele
dienstverlening en consultancy.
Het Hoger Onderwijs is voor ProAct IT een branche waarin wij sterk
vertegenwoordigd zijn als preferred
supplier.”

Ray Goossens en Richard Schouten
De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Ray Goossens, Algemeen Directeur:
“Wij zijn bijzonder blij dat we deze
aanbesteding gegund hebben gekregen. Uit de vraagstelling van
Fontys Hogescholen konden wij
zien dat een samenwerking met
Pro-Act IT zeker van toegevoegde
waarde zou zijn, het is fijn om te

zien dat ook de klant deze meerwaarde voelt. We verheugen ons
op de samenwerking voor de komende zes jaar en zijn vastbesloten
deze succesvol in te vullen”.
www.pro-act.nl

