GoedeZaken
AGENDA
16 februari
Netwerklunch Villa Westend
Meerbusiness Haarlem-IJmond
Tijd: 12:00 tot 14:00 uur
Locatie: Villa Westend
Meer info:
www.haarlem.meerbusiness.nl
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Logistiek ondernemen in
Nieuw-Vennep

Veel bedrijven maken gebruik van
clouddiensten. Hoewel dat veel
voordelen met zich meebrengt,
komen er ook risico’s bij kijken. Als
uw organisatie persoonsgegevens
(van bijvoorbeeld klanten) in de
cloud opslaat, is het van belang
dat u de privacy van de betrokkenen voldoende blijft beschermen.
Een goed beveiligde server in een
datacenter is daarvoor niet voldoende. Wij helpen u graag een op
weg met een aantal tips.

18 februari
Business Open Spaarnwoude
Business Open
Tijd: 07:45 tot: 09:30
Locatie: Golfclub Spaarnwoude
Meer info: www.businessopen.nl
19 februari
WinterEdition 2016
Linkedmeer
Tijd: 16:30 uur
Locatie: Speelterrein naast
Papa’s Beachhouse, Hoofddorp
Meer info: www.linkedmeer.nl/
winteredition-2016
19 februari
Succes zonder Stress
inspirerende workshops voor de
slimme ondernemer
Crown Business Center
14:00 - 18:00 uur
Meer info en prijs:
www.beyondstress.nl
22 februari
MKB Masterclass ‘Internationaal
contracteren’ MKB Haarlem
Tijd: 15:30 uur
Locatie: Pot Jonker advocaten
Nieuwe Gracht 124 te Haarlem
Meer info: www.mkb-haarlem.nl
26 februari
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Dorine Hermans
Journaliste en historica
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
3 maart
E-mailmarketing Fresh-Up
Hellodialog
Tijd: 14:00 - 18:00 uur
Locatie: Phoenixstraat 4 Haarlem
Deelname is gratis
Inschrijven op: www.hellodialog.com
7 maart
Meat & Greet Maart editie
Kennemer business
Tijd: 15:30 – 19:00 uur
Locatie:
Seymour Brasserie & Bar, Haarlem
Meer info:
www.kennemerbusiness.nl/
evenementen
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Privacy in de cloud:
regen of zonneschijn?

Iris Tuk

Rob Middelkoop

In 2002 verhuisde logistiek dienstverlener D. J. Middelkoop naar het fonkelnieuwe en uitstekend bereikbare
Businesspark Nieuw-Vennep Zuid.
Het betekende in veel opzichten een
nieuwe start van een onderneming die
in 2017 85 jaar bestaat. Algemeen directeur Rob Middelkoop vertelt boeiend wat er zich zoal afspeelt op de
20.000 m2 van deze logistieke dienstverlener met circa 140 medewerkers.

Het logo van de zestig vrachtwagens
is een vertrouwd gezicht op de snelwegen van de Benelux. Het transport vormt echter een onderdeel
van de totale logistieke dienstverlening vertelt Rob Middelkoop. “Wij
gebruiken onze vrachtwagens om
logistieke activiteiten te realiseren.
Die activiteiten zijn heel divers met
heel verschillende opdrachtgevers.
Een belangrijk onderdeel vormen de
grondactiviteiten van de luchtvaart
die wij voor expediteurs verrichten.
Ons grote pluspunt daarbij is dat wij
over het AEO Certificaat beschikken,
een certificaat dat door de douane
wordt afgegeven aan bedrijven die
internationaal actief zijn. Dat certificaat biedt grote voordelen in het
internationale handelsverkeer.”
Scherpe veiligheidseisen
Het betekent wel dat veiligheid
een belangrijke rol speelt bij D. J.
Middelkoop. Tijdens de rondleiding

door de 8000 m2 opslagruimte wijst
Rob Middelkoop naar de 50 camera’s
die alle activiteiten in en rond het
gebouw nauwlettend volgen zeven
dagen lang het klokje rond. Want
D. J. Middelkoop is een full continu
bedrijf met de luchtvracht als core
business. “Voor de verhuizing naar
dit Businesspark hadden we nul procent luchtvracht, nu heeft 70 % van
onze omzet direct met Schiphol en
Rotterdam te maken. Daar zijn we
best trots op. Net als op het feit dat
we al dertig jaar alle winkels van
Gall & Gall bevoorraden. We hebben
er hard voor gewerkt, onze klanten
hebben mede voor ons hoge kwaliteitsniveau gezorgd. Verder moeten
we aan hoge veiligheidseisen voldoen. Zeker na 9/11 zijn die eisen
enorm verscherpt.”
De grenzen van de groei heeft dit
mooie bedrijf uit Nieuw-Vennep
nog niet bereikt. Begin dit jaar nog
nam Middelkoop de aandelen over
van branchegenoot Kamerman
Transport & Handling. “Wij zijn een
puur familiebedrijf. Mijn broer en
mijn zwager zitten eveneens in de
directie. We groeien elk jaar verder
door omdat we constante kwaliteit
leveren, optimaliseren, professionaliseren en scherp op de kosten letten. Dat is in onze branche een absolute vereiste.”

De leverancier van clouddiensten:
een bewerker
Als uw organisatie persoonsgegevens in the cloud opslaat, dan is de
leverancier van clouddiensten een
‘bewerker’ van de persoonsgegevens. Dit betekent dat u ervoor verantwoordelijk bent om een bewerker
te selecteren zich aan de Europese
privacyregels houdt. Voorts dient u
met de leverancier van clouddiensten een bewerkersovereenkomst te
sluiten. Helaas, zijn de overeenkomsten met clouddienstverleners niet
altijd onderhandelbaar. Wij adviseren u te kiezen voor een clouddienstverlener die daar wel voor openstaat,
zodat u met uw clouddienstverlener
goede afspraken kunt maken.
Servers in het buitenland
Vaak worden er door leverancier van
clouddiensten servers gebruikt die
niet in Nederland staan. Als dergelijke servers buiten de Europese Unie
staan, is sprake van ‘doorgifte naar
derden landen’. In dat geval bent u
er verantwoordelijk voor na te gaan
of dit derde land zich houdt aan de
Europese privacyregels. Let op: als

de persoonsgegevens via een in de
EU gelegen server ter beschikking
worden gesteld aan een helpdesk in
India is er óók sprake van doorgifte
naar het buitenland.
Datalek
Uw organisatie is verplicht om
een datalek tijdig te melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens; ook indien er een lek heeft plaatsgevonden
bij het datacenter. Doet u dat niet,
dan loopt uw organisatie het risico
op een flinke boete. Dit betekent dat
uw leverancier van clouddiensten,
u op de hoogte zal moeten stellen
van een datalek dat is ontstaan in uw
data.
Laat u er echter niet toe verleiden
om te denken dat u met de keuze
van goed beveiligd datacenter ontslagen bent van uw verantwoordelijkheden. U blijft verantwoordelijk
voor de bescherming van de persoonsgegevens die zich in uw cloud
bevinden. Wij helpen u graag met
het privacy compliant maken van uw
organisatie en met het opstellen van
goede bewerkersovereenkomsten
en privacy protocollen.
Köster Advocaten N.V.
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.kadv.nl

Wilt u iets betekenen voor een jongere?
Word mentor!
Als mentor kunt u jongeren veel leren, van omgangsvormen in het bedrijfsleven tot keuzes die hij of zij
moeten maken om via de juiste weg
iets te bereiken of te leren. Het doel
daarbij is jongeren weerbaarder te
maken en te voorzien van de bagage
die nodig is om een goede keuze te
maken voor een vervolgopleiding of
een start op de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat het klikt tussen
mentor en de jongere. Dit is een van
de belangrijkste voorwaarden voor
een succesvol traject voor u als mentor. Er zijn 4 verschillende projecten:

Jongeren, Kids, XL en Powers. Voor
Time 2 Shine Jongeren zijn wij op
zoek naar mensen uit het bedrijfsleven die het leuk vinden om jongeren
te helpen hun talenten te ontdekken.
Een mentor helpt jongeren in de leeftijd van 15 – 23 jaar die nog niet in
staat zijn om zelfstandig; een opleiding af te ronden, een startkwalificatie te behalen, te participeren op de
reguliere arbeidsmarkt. Verder biedt
de mentor een luisterend oor voor
sociale problemen van de jongere.
Bovenstaande is slechts een voorbeeld van een ‘gezochte’ mentor. Lees
meer op de website www.bedrijfen-

samenleving.nl welke mentoren er
van harte welkom zijn te reageren.
Voor meer informatie:

Marijke Aukema, 06-14594052 of
Desirée Terwee 06-34248772
Marijke@bedrijfensamenleving.nl

