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Ondernemers blijven massaal slachtoffer 
van cybercrimelen en worden ook steeds 
vaker met nieuwe hybride online misdaad
vormen zoals fake news digitaal in hun 
bestaan bedreigd. Naar schatting een op de 
drie mkb’ers heeft te maken met cybercrime. 
Schadepost: 7,5 miljard euro per jaar volgens 
onderzoek van TNO. Cyberattacks, malware, 
phishing, ransomware, hacken en MS Dos
aanvallen, identiteitsfraude en nepnieuws. 
Het inbreekgereedschap verandert steeds 
en breidt steeds verder uit. 

Welke gevaren liggen er op de loer? Hoe kan 
je als ondernemer je daar tegen wapenen? 
Wat betekent het voor de ontwikkeling van 
preventie en kosten van verzekeringen? Wat 
doet de overheid? En is dat wel genoeg? 
Succesvolle aansprekende ondernemers in 
onze regio die stevig met het bijltje tegen 
cybercrime hakken vertellen over hun erva
ring met online misdaad.

Zoals ‘digital native’ Mark van Buuren van het 
succesvolle Maximum en een exhacker als 
ICT & Security ondernemer Jan Los die stevig 
aan de weg timmert in onze regio.  En verder 
in dit magazine ook een reportage over een 
vijfentwintigtal regionale en lokale collega
ondernemers die samen in een sessie aan de 
slag gaan met fake news en andere online 
risico’s.
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Hij onderhoudt als ‘digital native’ van het 
eerste uur wereldwijd banden met hac-
kers en zet die soms in bij het beveiligen 
van zijn bedrijf en dat van zijn opdracht-
gevers. Mark van Buuren is medeoprich-
ter van Maximum, een personeelsmar-
keting- en communicatie-bureau met 
het hoofdkwartier in Capelle aan den 
IJssel. Hij verdient zijn geld in de digitale 
wereld, maar maakt zich tegelijkertijd 
zorgen over de inrichting daarvan en de 
gevaren die op de loer liggen zoals cyber-
crime, de verspreiding van fake news, de 
uitval van vitale systemen en de inper-
king van de vrijheid van meningsuiting.

Voordat hij het bedrijf in 1999 startte, was 
hij programmeur en maakte deel uit van een 
hackers community. Het beveiligen, koppelen 
en verwerken van grote informatiestromen (big 
data) is voor de voormalig Capelse ondernemer 
van het jaar gesneden koek. Hij is als mana
ging director onder andere verantwoordelijk 
voor prijswinnende recruitment campagnes 
voor Defensie, Politieacademie en Deloitte. 
“Maximum onderscheidt zich in het gebruik 
van data om doelgroepen te vinden die rele
vant zijn voor onze opdrachtgevers.” Daarvoor 
ontwikkelt en onderhoudt hij ook websites van 
overheden zoals defensie en politie. Dat alles 
maakt zijn bedrijf en klanten extra interessant 
voor criminelen. “Cybercrime is voor ons dage
lijkse kost.”

Dat alles heeft geleid tot een hele set aan 
instructies en maatregelen bij Maximum. “De 
ergste onveiligheid is schijnveiligheid, als je 
denkt dat je onkwetsbaar bent, dan ben je 
des te kwetsbaarder. Dat maakt mensen laks. 
Ons programma heeft geholpen om systemen 
verder te beveiligen en orde op zaken te 
stellen. Zo is alle data op onze pc’s en laptops 
versleuteld, hebben we backups en stand 
alone apparatuur en hoef ik me minder zorgen 
te maken over een computer die kwijtraakt. 
We werken voor grote opdrachtgevers, die 
data moet gewoon veilig zijn. Ook hebben we 
wachtwoorden voor iedere toepassing uniek 
gemaakt. Als we verbinding hebben met China 
doen we dat compleet versleuteld. In het hele 
bedrijf hebben we diverse beschermmuren 
gemaakt. Als ik een collega een mailtje stuur, 
wordt alles ingepakt en encrypted. We moeten 
ons voortdurend aanpassen aan internationale 
en technologische ontwikkelingen. Daar moet 
je resources voor vrij maken en kennis in huis 
hebben.“

Bij bedrijven richt de cybercrimineel zich vooral 
op diefstal van intellectueel eigendom, techno
logie, gegevens of geld. De computer, smart
phone en tablet zijn zowel doel als middel om 
aan te vallen. “Cyberveiligheid is een knockout 

criterium voor opdrachten die ik verwerf. Als je 
digitale diensten levert, moet je dat op orde 
hebben. We hebben een samenwerkingsver
band met zo’n tienduizend hackers wereldwijd. 
Die zoeken naar kwetsbaarheden om de wereld 
veiliger te maken. Ze worden regelmatig 
ingezet om systemen bij ons en bij klanten te 
testen. We nodigen ook mensen uit om onze 
systemen op de proef te stellen, op zoek te 
gaan naar zwakheden. We rapporteren hun 
bevindingen naar onze klant met een advies 
hoe in zijn systeem problemen kunnen worden 
opgelost. In feite stel je als bedrijf dan kwets
baar op en zegt tegen een buitenstaander: ‘Test 
ons maar uit. Zoek de zwakke plekken’.” 

Cybersecurity is niet alleen het feestje van de 
nerds. Iedereen speelt bij Maximum daarbij een 
rol. Mark: “Het gaat soms meer om mense
lijke interactie dan cybersafety. Het gebrek aan 
interne controle en kritisch denkvermogen kan 
killing zijn. Je hebt niet een allerlei firewalls 
nodig, maar ook kundig en betrouwbaar perso
neel. Want je grootste firewall is de mens. Je 
wilt geen medewerkers in chantabele posi
ties. Vitale functies binnen een bedrijf zijn 
bij vacaturevervulling onderdeel van scree
ning. Ook voorkom ik liever dat mensen met 
dubbele nationaliteiten op cruciale informatie
posities zitten.” Maximum geeft ook interne 
workshops over security. “Dat gaat soms best 
ver. Zo deden we een live hack bij een orga
nisatie. En intern op de zaak probeerden we 
via mobiele telefoons wachtwoorden en data 
van collega’s af te tappen. Dat lukte allemaal. 
Als wij dat als semiprofessionals kunnen, kan 
je nagaan wat anderen kunnen. Maar ook de 
fysieke beveiliging van je bedrijf moet niet 
worden onderschat. Zo hebben we weleens 
een acteur ingehuurd die bij ons een laptop 
moest stelen. Dat is hem gelukt. Het is cyber 
en security. Het is allebei.” Hij merkt wel dat 
er steeds meer aandacht komt voor het voor
komen en bestrijden van cybercrime. Ook bij 
ondernemers. “Het bewustzijn bij bedrijven en 
organisaties is sterk toegenomen. Ik juich die 
ontwikkeling toe.” Ook de wet datalekken uit 
2016 biedt volgens Mark voor een deel soelaas. 
“Bedrijven binnen de EU gaan daardoor veel 
zorgvuldiger om met hun data en er wordt 
meer werk gemaakt van het opschonen van 
gegevens en verantwoorde opslag, omgang en 
verkoop van bestanden.”

Oorlogsdaad
Maar digitale criminaliteit kan volgens Mark 
desondanks iedereen raken. ”Ons leven is 
grotendeels gedigitaliseerd. Als de boel uitvalt, 
kunnen we niks meer. Dat ontwricht een totale 
samenleving. Een cyberaanval op overheidssy
stemen wordt zelfs beschouwd als oorlogsdaad. 
Zo vitaal zijn die geworden. Onze afhankelijk
heid is zorgwekkend groot. We hangen alle

maal aan een elektronisch draadje. Kijk maar 
naar systemen van logistiek, betaling, zorg en 
veiligheid. Het de achilleshiel van onze samen
leving. Ik vind dat we daar mee aan de slag 
moeten, zelfs al kost dat economische groei. 
Zelf investeren we als Maximum zoveel aan 
security dat dit ten koste gaat van onze groei. 
Waarom zouden we met elkaar niet meer 
kunnen investeren in zaken om te kunnen 
overleven als de boel uitvalt? Die gedachte 
staat wel haaks op organisaties die globalis
tisch denken.” 

Hij ziet dat de laatste jaren fake news steeds 
vaker als middel wordt gebruikt voor manipu
latie en cybercrime. “Elk bericht kan nep zijn 
en je ziet het pas achteraf. Dat is een beetje 
het probleem. En framing door nepnieuws is 
onderdeel geworden van onze samenleving. 
Het wordt ingezet voor politieke en zakelijke 
belangen. Dat is economisch schadelijk. Uitein
delijk is het heel makkelijk om aan iemands 
poten te zagen. Ook van bedrijven.” Zo kent 
Mark een bedrijf dat door fake news en onder
mijnende activiteiten van een cyber expert dit 
jaar 15 tot 20 procent omzetverlies zal gaan 
lijden. “We kunnen hier zonder extra soft
ware op basis van data al zien welke bedrijven 
door de FIOD worden onderzocht, alles ligt via 
internet zo op straat. Ook sentimenten zoals 
op de beursvloer kan je manipuleren. Zelfs 
identiteitsfraude kan je zien als een vorm van 
nepnieuws. Daar kan iedereen slachtoffer van 
worden. Zoals onlangs fakemailtjes van een CEO 
zorgden voor een miljoenenstrop bij Pathé.“ 
Als er echt opzet achter zit, is het moeilijk te 
voorkomen. Mark: “Dan gaat het erom om er 
snel bij te zijn. Zo kan Iedereen binnen één 
minuut een Googlealert instellen. Zelf kunnen 
we op duizenden criteria triggers maken om 
berichten te onderscheppen en te analyseren. 
Want als het vuurtje eenmaal een uitslaande 
brand wordt, is het leed niet te overzien. Het 
gaat uiteindelijk om de mindset. Je hoopt dat 
mensen niet alles voor zoete koek slikken, maar 
afstand nemen, onderzoek doen en berichten 
ook toetsen aan andere meningen.”

Van de gedragscodes van EU en technologie
reuzen zoals Google en Facebook verwacht 
hij niet veel. “Willen we een samenleving dat 
twee giganten gaan bepalen wat en hoe we 
iets lezen of bekijken? Voor je het weet zitten 
we in 1984 van Orwell. Angst is daarbij een 
slechte raadgever. Het gaat uiteindelijk om het 
waarborgen van de vrijheid van meningsuiting.
Internet is niet te regisseren, tenzij we een 
NoordKoreaans model willen. We weten pas 
over 100 jaar of internet een vloek of een 
zegen is en of de wereld daardoor veiliger of 
onveiliger is geworden.”

www.maximum.com

Mark van Buuren, Maximum
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Ondanks alle aandacht voor cybercrimina-
liteit blijkt er voor het Nederlandse mkb 
op dat gebied nog werk aan de winkel. 
Volgens het Centraal Planbureau (CPB) 
neemt het minder vaak maatregelen om 
de digitale veiligheid te verbeteren dan 
grote ondernemingen. Mkb’ers lopen vol-
gens het CPB nu ‘onnodige risico’s’. 

De rekenmeesters van het CPB stellen sinds 
2016 elk jaar een rapport op over hoe het is 
gesteld met de digitale veiligheid in ons land. 
In het algemeen is dat beeld best goed. Zo 
zijn Nederlandse websites in vergelijking met 
andere landen goed bezig met het toepassen 
van versleutelingsstandaarden. Het kabinet 
trekt ook extra geld uit voor digitale veiligheid. 
Zo is op Prinsjesdag bekendgemaakt dat het 
ministerie van Economische Zaken jaarlijks vijf 
miljoen beschikbaar heeft om ondernemers te 
ondersteunen. Maar het blijft een ‘wapenwed
loop’, schrijft het CPB. De criminelen worden 
steeds gewiekster, de phishingmails sluwer 
en de malware (tool) slimmer. Ook blijft cyber
criminaliteit vaak onbestraft en doen burgers 
en ondernemers minder snel aangifte van deze 
delicten dan van andere criminaliteit.

Vaker versleuteling data 
Uit onderzoek blijkt dat het mkb een achter
stand heeft ten opzichte van grote onderne
mingen. Daarom lopen deze ondernemers 
volgens het CPB risico’s die makkelijk in te 
dammen zijn door meer beveiligingsmaatre
gelen te nemen. Grote ondernemingen kiezen 
bijvoorbeeld vaak voor het versleutelen van 
data of ze laten werknemers verplicht inloggen 
met een ‘token’. Dat kan een apart kastje zijn of 
bijvoorbeeld een beveiligde app op de smart
phone. Of het verschil in beveiliging komt 
door ‘een rationele kostenbatenafweging’ of 
door een kennisachterstand, heeft het CPB 
niet kunnen achterhalen. Extra maatregelen 
zijn echter geen overbodige luxe, zo stelt het 
rapport, want in 2016 kreeg 15% van de onder
nemingen met 10 tot 20 werknemers te maken 
met een cyberaanval.

Check digitale weerbaarheid
Hoe zit het dan met de digitale weerbaarheid 
van je onderneming? Op die vraag krijgen orga
nisaties antwoord door de Cybersecurity Health 
Check van de Nederlandse Beroepsorganisatie 
van Accountants (NBA) in te vullen. Uit een 
analyse van een middelgroot accountantskan
toor onder 200 kleine en middelgrote Neder
landse klanten blijkt dat zij nog veel te winnen 
hebben op dit gebied. Volgens de analyse van 
het accountantskantoor is vooral nog winst 
te behalen in het tijdig vinden van zwaktes 
in de eigen beveiliging en in de stappen die 
men moet nemen bij cybercrime (tool). In 

het herkennen van cyberrisico’s, preventieve 
maatregelen en maatregelen om schade te 
herstellen is al een en ander in gang gezet. Uit 
de analyse kwamen de volgende zorgpunten 
naar voren:
•  bijna 60% test beveiliging van gevoelige 

applicaties niet regelmatig;
•  bijna 50% voert kwetsbaarheidsscans niet 

(regelmatig) uit;
•  slechts 30% van mkb-bedrijven checkt 

leveranciers op cybersecurity.

Op de goede weg
De analyse toont ook aan dat op een aantal 
andere onderwerpen de deelnemende orga
nisaties op de goede weg zijn. Zo heeft een 
grote meerderheid (84%) de verantwoorde
lijkheid voor cybersecurity inmiddels op direc
tieniveau belegd. Daarnaast zijn bij veruit de 
meeste organisaties de back upprocedures 
op orde en zijn de back upvoorzieningen zo 
ingericht dat getroffen systemen snel en effi 
ciënt kunnen worden hersteld. De meeste 
van de tweehonderd bevraagde organisaties 
hebben inmiddels ook effectieve maatregelen 
in gebruik genomen voor endpoint security: de 

beveiliging van de werkplek en de telefoon. 
Meer dan de helft (55%) van de deelnemers 
aan het onderzoek maakt daarnaast gebruik 
van tweefactorauthenticatie om de externe 
toegang tot hun netwerk en/of gegevens te 
beveiligen.

Werk aan de winkel 
De Cybersecurity Health Check beoordeelt de 
volgende vijf aspecten: identifi catie, bescher
ming, detectie, reactie en herstel. Vooral op het 
gebied van detectie en reactie blijkt er volgens 
de beroepsorganisatie van accountants nog het 
nodige werk aan de winkel. Het middelgrote 
accountantskantoor, Baker Tilly, geeft vier tips 
om cybersecurity op het gewenste niveau te 
krijgen: Het introduceren van periodieke kwets
baarheidsscans op externe en interne digitale 
assets; periodieke beveiligingstesten; het in 
kaart brengen welke leveranciers tot een cyber
risico voor de organisatie kunnen leiden en het 
testen of de organisatie de bedrijfsvoering snel 
kan doorzetten bij een cyberincident, bijvoor
beeld als werkplekken zijn besmet met rans
omware.  www.nba.nl 

Bronnen: CPB, NBA en Rendement.nl

Cybercriminaliteit 
Mkb moet de strijd 

aangaan

Ondernem
ersnieuw

s
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Eigenlijk begon het hacken al net na 
zijn studie. Jan Los van Aurio ICT kent de 
kneepjes van cybercrime van binnen en 
van buiten. Hij studeerde elektronica in 
Rotterdam. Jan maakte daar begin jaren 
tachtig de pc-revolutie en een tiental jaar 
later de intrede van internet mee. Hij 
wilde in eerste instantie niks met com-
puters te maken hebben, maar dat ver-
anderde al snel. Tijdens zijn stage werd 
hij gegrepen door de ICT, die toen nog in 
de kinderschoenen stond. 

“Ik was toen al bezig met encryptie op een 
analoge en later digitale manier van video
beelden voor de satellietindustrie.” Jan deed 
in die tijd ook zijn eerste hackervaring op. Dat 
was toen vooral nog veel pionieren en MSDos 
commando’s en programmaatjes (her)schrijven. 

Met ondernemer op de stoel
Toen Jan nog in het bedrijfsleven werkte, was 
dat vooral in het Rotterdamse werkgebied. Hij 
ontwikkelde zijn motivatie om te ondernemen 
toen hij leidinggevende en ITmanager was. “Elk 
bedrijf heeft een ITmanager nodig. Maar zo’n 
specialist neem je als kleinere onderneming 
niet zomaar in dienst. Vanuit die gedachte ben 
ik de markt ingegaan. Samen met een MKB
ondernemer op zijn stoel zitten, kijken naar de 
buitenwereld en observeren en analyseren wat 
daarvan naar binnenkomt. Wij ontzorgen zijn of 
haar ICT. We nemen de regie en waar mogelijk 
voeren we zelf de activiteiten uit. Indien dit niet 
mogelijk is dan hebben we voldoende partners 
die de uitvoering kunnen verzorgen.”

Keerzijde van automatisering
Jan woont onder de rook van Rotterdam in 
Dirksland en zijn onderneming huist in Stel
lendam langs de N57. De oostelijke regio van 
Rotterdam is voor hem een belangrijk werk
gebied. Daar zit een aanzienlijk deel van zijn 
netwerk en zijn klanten. Hij is dan ook lid van 
diverse business clubs in onze regio. De cyber
ondernemer is met Aurio ICT actief sinds 2003 
met clouddiensten, systeembeheer, bevei
liging en netwerkoplossingen. Cybersecurity, 
oftewel digitale beveiliging, is zijn speciali
teit. Jan: “Automatisering is een manier om 
een proces of product automatisch zijn werk 
te laten doen. Als dat dan werkt, is iedereen 

blij en doet men een dansje. Maar het heeft 
ook een keerzijde. Want niet alleen normale 
computers kunnen online worden gehackt, dit 
geldt eigenlijk ook voor alle digitale hardware. 
En dat is iets wat voorkomen moet worden. En 
daar komen wij in beeld. Vanuit het veiligheids
perspectief willen we hier graag onze bijdrage 
aan leveren.”

Nog steeds veel weerstand
Zijn meeste klanten zitten in het MKB. “Je ziet 
daar nog steeds veel weerstand tegen bevei
ligingsmaatregelen onder het mom van: ‘ze 
willen mij toch niet hebben’. Juist wel dus. Je 
ziet zelfs dat als je mensen daarmee confron
teert, ze soms nog in een soort ontkennings
fase zitten. Zo heb ik onlangs nog een bedrijf 
geholpen dat opereert met heel gevoelige 
data en anno 2019 nog een drieletterwacht
woord gebruikte.” Hij ziet dat vooral ransom
ware met golfbewegingen komt. Daarmee 
wordt ingebroken in de computer van een 
bedrijf en bepaalde documenten ontoeganke
lijk gemaakt. Het bedrijf moet dan betalen om 
weer over het bestand te kunnen beschikken. 
“Er wordt daarmee vet geld gestort op cyber
accounts.”

Het gelaagde principe 
Eén van de oorzaken van een stilvallend of 
slecht werkend systeem is een virus of trojan 
dat binnenkomt via de mail. Jan: “Onze hosted 
spamfi lters en virusscanners zijn altijd upto
date. Wij zetten de meest innovatieve techno
logieën en verschillende beveiligingslagen in 
om spamberichten en virussen van bekende 
en onbekende bronnen nauwkeurig te elimi
neren. Optimale beveiliging voor een werkplek 
verzorgen wij volgens het gelaagde principe. 
Dat wil zeggen wij plaatsen aan de grens van 
uw netwerk een router met content fi lter en 
fi rewall. De volgende laag is virusscanners op 
de werkplek en daarbij niet te vergeten een 
goede datastructuur die wij aanleggen zodat 
ook gevoelige bestanden alleen door bevoegde 
personen gebruikt kunnen worden.”

Social engineering
Belangrijker dan de technische invulling is 
volgens hem vooral dat de processen in je 
bedrijf op orde zijn. “Wachtwoord hygiëne, 
je uitingen op social media. Het is niet alleen 

techniek, het is vooral communicatie en vaak 
ongemerkte kwetsbaarheid voor social engi
neering. Want het is zo makkelijk om met open 
bronnen zoals Instagram, Facebook, LinkedIn, 
Marktplaats dicht bij een potentieel slacht
offer te komen. Dat zijn dingen waar onder
nemers ook privé en zijn personeel zich heel 
erg bewust van moeten zijn. Je kan ongewild 
zo toch veel informatie over je bedrijf en je 
mensen prijsgeven. Geef niet te veel info prijs. 
Bijvoorbeeld via Marktplaats. Dat is makkelijk 
oogsten. Bijvoorbeeld als je huis er te koop 
staat. Neem bijvoorbeeld wachtwoorden. De 
meeste mensen pakken daarbij iets uit hun 
eigen leven. En dat leven is voor een deel vaak 
digitaal te zien. De tools die cybercriminelen 
gebruiken, voeden ze met gegevens zoals 
naam, woonplaats, geboortejaar, namen van 
je kinderen en ook de naam van de kat en/of 
de hond. Het begint met social engineering.” 
Bij zijn klanten bestudeert Jan hoe daar kwaad
willende hackers te werk kunnen gaan. “Hoe 
kijken ze tegen je onderneming aan? Hoe komt 
het ik dat ik een target ben? Vraag je dat als 
ondernemer af. Dan zie je vaak hoe relatief 
makkelijk het is om binnen te komen. Gelukkig 
kan je huisentuin hackers met kleinere maat
regelen wel buiten de deur houden.”

Hacker als laatste middel
Hij gebruikt ook regelmatig hackers voor zijn 
klanten. “Die zijn nu vooral middelen geworden 
om de veiligheid op de proef te stellen. De 
essentie daarvan is: kijken hoe het werkt en 
hoe je het ook op een andere manier kunt 
doen. Hiervoor is het mogelijk audits te laten 
doen waarbij naar het beveiligingsaspect wordt 
gekeken van binnenuit. Maar het is ook moge
lijk om zogenaamde pentesten te doen. Hierbij 
wordt volgens het black boxprincipe gezocht 
naar kwetsbaarheden in betreffende producten. 
Een hacker moet je wel als laatste inzetten, die 
heeft veel tijd nodig om alle risico’s en zwakke 
plekken aan het licht te laten komen. Het is 
momenteel wel ‘hot’ om hackers in te zetten, 
maar beter houd je eerst een goede interne 
audit. En bouw je allerlei lagen van beveiliging 
op. Zo kan je kwetsbaarheid al met sprongen 
verminderen”, aldus Jan Los die op zijn LinkedIn 
regelmatig handige tips post.

www.aurio-ict.nl

Jan Los, Aurio ICT
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Vraag je af hoe het komt 
dat je een target bent



Sinds 1 april 2019 doen 
door heel het land twin-
tig bedrijven mee met de 
PrintLess Contest van Green 
Business Club Nederland. 
Participanten van Green 
Business Club Rotterdam 
Alexander zoals Coca Cola, 
Politiedienstencentrum en NH 
Hotels in Rotterdam doen ook 
mee. 

Het doel van de competitie? 
Het papierverbruik binnen de 
bedrijven reduceren, het bewust
zijn van het papierverbruik onder 
medewerkers vergroten én een 
structurele gedragsverande
ring bewerkstelligen, zodat de 
besparing ook na de competitie 
wordt doorgezet. In één maand 
hebben de bedrijven al 433.500 
pagina’s printpapier bespaard. 
Dat zijn ongeveer 52 bomen 
met een besparing van 5505,5 
kg CO2 en 86.700 L water. FMO, 
CocaCola en IAA architecten 
hebben tot nu toe de grootste 

reductie in printen en kopiëren 
gerealiseerd.

Over Green Business Club 
Green Business Club Neder
land plant aan het einde van de 
competitie voor elke bespaarde 
boom een nieuwe boom. Samen 
met haar partners NS, Engie, Alli
ander, Hulshoff B.V., APPM en de 
Dutch Green Building Council, 
verbinden de Green Business 
Clubs het bedrijfsleven, de over
heid en onderwijsinstellingen op 
lokaal niveau om samen duur
zame projecten te initiëren en uit 
te voeren.

Momenteel zijn er behalve in 
RotterdamAlexander en Gouda 
nog negen andere lokale Green 
Business Clubs (GBC’s )in Neder
land. Ze bestaan uit bedrijven die 
zich gezamenlijk inzetten voor de 
verduurzaming en vergroening van 
hun gebied of bedrijventerrein. 

www.greenbusinessclub.nl

Het Financieele Dagblad 
bracht het nieuws dat ASML 
slachtoffer is geworden van 
diefstal van bedrijfsgeheimen. 
Die zouden zijn doorgespeeld 
aan de Chinese concurrent 
XTAL, dat een jaar later grote 
klanten van ASML, waaronder 
Samsung, wist weg te kapen. 
De Eindhovense multinatio-
nal tevens gevestigd in de 
Rotterdams regio heeft grote 
belangen in het Aziatische 
land. ASML bevestigt dat er 
sprake is van spionage, maar 
ontkent wel dat de Chinese 
overheid hierbij betrokken is.

Vooral Huawei ligt onder vuur. De 
Verenigde Staten waarschuwt al 
langer dat de Chinese overheid 
via hardware van de multinational 
Westerse landen en bedrijven kan 
bespioneren en verbiedt provi
ders zaken te doen met Huawei. 
Volgens anonieme bronnen van 
de Volkskrant heeft het Chinese 

bedrijf toegang gehad tot de 
klantgegevens van VodafoneZiggo, 
KPN en TMobile en Tele2. Google 
verstrekt sinds eind mei 2019 
niet langer een Androidlicentie 
aan het bedrijf. Dat betekent dat 
de Chinese smartphonefabri
kant moet overstappen naar een 
opensourceversie van Android, 
zonder Google Play Store en apps 
als Gmail. 

Onderzoek 
veiligheidsrisico’s
De Chinese elektronicareus 
ontkent alle aantijgingen. De 
Nationaal Coördinator Terrorisme
bestrijding en Veiligheid (NCTV) 
voert momenteel onderzoek uit 
naar Huawei. Totdat dit onder
zoek is afgerond en is vastgesteld 
dat er geen veiligheidsrisico’s zijn, 
wil de Tweede Kamer niet dat het 
Chinese bedrijf bij de aanleg van 
5Gnetwerken wordt betrokken. 
Een meerderheid stelt met het 
oog op de recente diefstal van 

bedrijfsgeheimen bij chipmachine
fabrikant ASML dat Huawei beter 
geweerd kan worden totdat risico’s 
in kaart zijn gebracht.

‘China raakt ons allemaal’
Verwacht wordt dat het kabinet 
na onderzoek van de NCTV kort 
voor of na het uitkomen van dit 
ondernemersmagazine met een 
handelswijze komt voor tech
bedrijven die zaken doen met 
China en het risico op Chinese 

spionage. Minister Blok van 
Buitenlandse Zaken gaf daarvoor 
op 15 mei 2019 al een schot voor 
de boeg. “Is het nu verstandig een 
strategie openbaar te maken? Op 
het eerste gezicht wellicht niet. 
En toch vind ik dit belangrijk. Al 
eeuwenlang heeft Nederland 
betrekkingen met China. De notitie 
zal onze belangen en waarden 
reflecteren, onze keuzes en 
wegingen op zo’n belangrijk land. 
China raakt ons immers allemaal.”

In één maand door minder 
printen 52 bomen besparen

Chinese hardware onder vuur, 
onderzoek veiligheidsrisico’s

Ondernem
ersnieuw

s
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China is een wereldmacht 
op het gebied van hightech 
en hoogopgeleide techni-
ci geworden. In plaats van 
kopiëren, innoveren Chinese 
bedrijven nu liever zélf. 

Maar ze lijken daarbij niet altijd 
het intellectueel eigendom van 
andere techbedrijven, ook Neder
landse te respecteren. Zo waar
schuwde de AIVD onlangs nog 
voor economische spionage vanuit 
China. De helft van de hackpo
gingen komt er vandaan. Maar 
simpelweg bedrijven uit het Verre 
Oosten links laten liggen, kunnen 
veel bedrijven zich niet veroor
loven. China is een belangrijke 
afzetmarkt. “Als je de Chinese 
markt ontkent, is het niet moge
lijk om een wereldspeler te zijn.”

Techbedrijven hopen dat het 
kabinet snel komt met een toege
zegde strategie voor zakendoen 
in China en daarbij ook aandacht 
besteedt aan de risico’s van cyber
crime. Het Capelse internationaal 
opererende Maximum (een inter
view met algemeen directeur 
Mark van Buuren staat op pagina 
5 en 6 in deze uitgave) wacht daar 
niet op en heeft onlangs zijn vesti
ging in Hong Kong vanwege risico 
op lekkage van bedrijfsdata en de 
beperkte digitale vrijheid in China 
zelfs gesloten.

Tachtig hackpogingen per 
dag
Christian Rood, medeoprichter 
van de Eindhovense startup 
LeydenJar die een batterij ontwik

kelt die vijftig procent meer 
energie opslaat en waarmee 
bijvoorbeeld elektrische auto’s 
verder kunnen rijden en smart
phones langer kunnen bellen, 
begrijpt de waarschuwing van de 
AIVD. Zijn website krijgt dagelijks 
zo’n tachtig hackpogingen voor 
de kiezen vertelt hij aan Rende
ment.nl. “De helft daarvan komt 
uit China”, aldus Rood. 
LeydenJar is daarom heel voor
zichtig met de specifieke tech
nieken die het hart van het product 
vormen. ‘De kroonjuwelen’ moet 
je beschermen, vindt hij. Zo heeft 
LeydenJar er bewust voor gekozen 
geen internetverbinding te instal
leren in de ruimte waar het proto
type van hun machine staat, om 
het risico op kennislekkage te 
voorkomen. Daarnaast heeft de 
batterijontwikkelaar patenten op 
de technologie. En de belangrijke 
knowhow zit bij de medewerkers 
die hun kennis afschermen en 
geheim houden.”

Snel ontwikkelen
Daan Kersten, CEO van Addi
tive Industries, een ontwikke
laar van geavanceerde 3D-prin
ters denkt er ander over en wil 
wél met zijn product de Chinese 
markt op. “We hebben net onze 
eerste machine verkocht aan een 
Chinese klant, die daar producten 
mee gaat maken voor de olie en 
gasindustrie.” De 3D-printers zijn 
inmiddels zo ver doorontwikkeld 
dat ze niet meer zo simpel na te 
maken zijn. “Als je kijkt naar de 
complexiteit van deze technologie, 
waarbij software en datagebruik 

heel vernuftig met elkaar samen
werken, dat is niet zo maar, één, 
twee, drie te kopiëren.” Boven
dien probeert zijn bedrijf zo snel 
te ontwikkelen dat het de Chinese 
concurrentie continue voor kan 
blijven.

‘Join them’
NXP, één van de grootste chip
fabrikanten ter wereld, doet al 
decennia zaken in China. “We 
kunnen niet om dat land heen”, 
aldus directeur Maurice Geraets 

in een interview met rendement.
nl. “China heeft zoveel expertise, 
zoveel geld en er is zo’n grote 
markt. Op het moment dat je die 
markt zou ontkennen, dan is het 
niet mogelijk om een wereld
speler te zijn.”

Ook Additive Industries vindt het 
geen goed idee om de Chinezen 
buiten de deur te houden, “Als je 
zaken wil doen in China, is er geen 
alternatief”, zegt Kersten. “If you 
can’t beat them, join them.”

Het starten van een eigen 
bedrijf blijft populair. Om 
starters te helpen bij het 
maken van hun bedrijfsplan 
ontwikkelde KVK samen met 
het CBS de Locatiescan. Deze 
tool geeft op gemeente- en 
wijkniveau informatie over 
doelgroep en concurrentie. 
Gemeenten gebruiken de scan 
in hun dienstverlening aan 
ondernemers.

Ruud Mannaart, adviseur bij KVK, 
is vanaf het begin betrokken bij de 
ontwikkeling van de Locatiescan. 
“Uit een vraaganalyse bleek dat 
(startende) ondernemers vooral 
worstelen met het marketingge
deelte van hun bedrijfsplan. Waar 
vind je bijvoorbeeld cijfers over 
de doelgroep en concurrenten? 
Met de Locatiescan krijg je snel 

een beeld bij de juiste vestigings
plaats.” Ook kun je vestigings
plaatsen vergelijken. Hiervoor vul 
je via de website je branche en 
gekozen vestigingsplaats(en) in.

25.000 downloads
Ondernemers in branches gericht 
op de consument (zoals horeca, 
detailhandel en persoonlijke 
dienstverlening) kunnen online, 
24/7 cijfers opvragen over de 
doelgroep en de concurrentie in 
een vestigingsplaats. De afge
lopen twee jaar zijn ruim 25.000 
scans gedownload. De gemid
delde waardering van de scan is 
een acht.

www.kvk.nl/advies-en-infor-
matie/innovatie/locatiescan

bron: Kamer van Koophandel

Bedrijven beducht voor Chinese spionage 

Locatiescan helpt starters  
bij vestigingsplaats
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Een halvering van de CO2-
uitstoot, meer schone energie 
en extra werkgelegenheid. Dat 
zijn de doelstellingen die de 
gemeente Rotterdam in een 
alliantie met meer dan 150 
bedrijven en maatschappelijke 
instellingen wil realiseren. 

Op 10 mei 2019 is de Rotterdamse 
Klimaat Alliantie officieel van start 
gegaan. Via vijf klimaattafels 
werken de deelnemers aan een 
concreet maatregelenpakket dat 
eind dit jaar wordt vastgelegd in 
een klimaatakkoord. Zo is bijvoor
beeld ook de Green Business Club 
Alexander nauw betrokken bij het 
ontwikkelen van het Rotterdamse 
Klimaatakkoord. Nieuwe bedrij

vigheid, betaalbare energie en 
schone lucht. Het zijn drie doel
stellingen van de Rotterdamse 
klimaataanpak onder de noemer 
Energieswitch. Wethouder duur
zaamheid en energietransitie Arno 
Bonte: “We gaan op z’n Rotter
dams aan de slag: niet jarenlang 
vergaderen, maar de handen uit 
de mouwen en tempo maken. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat 
we met al deze gemotiveerde 
partners nog dit jaar ons eigen, 
concrete klimaatakkoord kunnen 
hebben om de energieswitch in 
Rotterdam te maken.”

Klimaattafels 
Er zijn vijf klimaattafels: schone 
energie, mobiliteit, haven & indu

strie, consumptie en gebouwde 
omgeving. De klimaattafels 
worden geleid door een onaf
hankelijke voorzitter. De partners 
willen eind dit jaar met een pakket 
concreet uitvoerbare maatregelen 
waarmee direct actie kan worden 
ondernomen. 

Kansen en uitdagingen 
De energietransitie vraagt volgens 
het klimaatakkoord om gedurfde 
keuzes, maatregelen en investe
ringen. Die keuzes zijn volgens 
de gemeente ook kansen voor 
Rotterdam. Op innovatie, nieuwe 
bedrijvigheid en werkgelegen
heid. “Innovatie en samenwer
king is ook nodig voor een belang
rijk vraagstuk in de transitie: hoe 

zorgen we ervoor dat alle Rotter
dammers de energieswitch 
kunnen maken? Hoe voorkomen 
we energiearmoede en halen 
we maximale CO2winst tegen de 
laagste maatschappelijke kosten?”

Wensen en ideeën?
Heeft u als ondernemer, bedrijf 
of burger ook wensen en ideeën 
over de energietransitie in 
Rotterdam? Dan kunnen die zich 
als deelnemer aansluiten bij de 
Rotterdamse Klimaat Alliantie en 
persoonlijk aangeven wat daarbij 
belangrijk is. Ook kan men zich 
aanmelden om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen 
rond het klimaatakkoord.
energieswitch010.nl 

Een aantal grote techbedrijven 
heeft een gedragscode opge-
steld om nepnieuws tegen te 
gaan. De vrijwillige code moet 

voorkomen dat kwaadwillen-
den sociale media gebruiken 
om bijvoorbeeld verkiezingen 
te beïnvloeden. 

De Europese Comissie zegt dat 
het een stap in de goede richting 
is, maar spoort techbedrijven aan 
om ook nog veel meer te doen. 
“We blijven deze maatregelen 
in de gaten houden en zullen 
ingrijpen als we niet snel resul
taat zien”, aldus Eurocommissaris 
Mariya Gabriel.
Grote techbedrijven als Facebook 
en Google liggen al langer onder 
vuur van onder andere Europese 
overheden. Ze zouden voor en 
tijdens de Amerikaanse verkie
zingen en de Brexit te laks zijn 
geweest met maatregelen tegen 
nepnieuws.

Sancties
De gedragscode werd opgesteld 
en ondertekend door onder meer 
Google, Facebook en Twitter. Ook 
zijn er verschillende adverten
tiebedrijven bij betrokken. De EC 
riep techbedrijven in april 2018 al 

op om een plan op te stellen om 
de verspreiding van nepnieuws 
en desinformatie tegen te gaan. 
Zo niet, dan kunnen er sanc
ties volgen, waarschuwde de 
Commissie.

Maatregelen tegen 
nepaccounts 
In de gedragscode beloven de 
bedrijven meer openheid te 
geven over waar informatie 
vandaan komt en wie er voor 
artikelen of advertenties betaalt. 
Ook krijgt authentieke informatie 
meer prioriteit. De bedrijven 
beloven ook nepaccounts sneller 
te kunnen verwijderen en gebrui
kers meer mogelijkheden te 
geven om misbruik te melden.
De nieuwe maatregelen worden 
jaarlijks geëvalueerd door externe 
partijen, is in de gedragscode te 
lezen.

bron: nu.nl

Klimaatalliantie met honderd bedrijven

Gedragscode techbedrijven 
nepnieuws
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Kansen bieden voor werkzoe-
kenden op een baan en kan-
sen voor de MKB-ondernemer 
om te groeien. Dat is het 
doel van MKB Werkoffensief. 
Dinsdag 14 mei was de offi-
ciële aftrap van het MKB 
Werkoffensief. 
In een bomvol Lake House 
aan de Bergsche Plas tekende 
wethouder Richard Moti namens 
de gemeente Rotterdam, Harriet 
Westerdijk namens Capelle aan 
den IJssel en Igor Bal namens 
Nissewaard de samenwerking met 
MKB Rotterdam Rijnmond om het 
werkoffensief de komende jaren 
tot een succes te maken.
De belangrijkste doelgroep aan de 
werknemerskant zijn allereerst de 
mensen uit de bijstand. Zij moeten 
zo snel mogelijk weer aan het 
werk. In een later stadium van 
het project komen ook de doel
groepen van school naar werk en 
van werk naar werk aan bod. 

Voordelen werkgever
MKB Werkoffensief heeft voor 
werkgevers een aantal mooie 

voordelen. Zo kan die op één 
plek met één aanspreekpunt 
terecht met alle vragen en 
hulp bij werving van geschikte 
kandidaten. Op HalloWerk (een 
online matchingsplatform van 
de gemeente Rotterdam en Den 
Haag dat werkzoekenden en 

werkgevers direct met elkaar in 
contact brengt) kan een onder
nemer zelf zoeken naar geschikte 
kandidaten voor openstaande 
functies. Door subsidieregelingen 
krijgt die als werkgever budget om 
werknemers om te scholen en op 
te leiden

Interesse en deelname
Heeft u als MKB ondernemer 
interesse in deelname aan het 
MKB werkoffensief? 
Neem dan contact op met het 
MKB Rotterdam 
via: 010- 262 03 75 
of info@mkb-werkoffensief.nl.

Samen met wijnimporteur 
Hubert Janszen van Wijnkoperij 
Cartosio in Schiedam heeft 
de Stichting Vrienden van 
Hospice IJsselOever een vijftal 
wijnen geselecteerd, waar-
mee ondernemers tijdens de 
feestdagen voor de dag kun-
nen komen. De opbrengst van 
deze wijnactie komt, na aftrek 

van kosten (inkoop), geheel 
ten goede aan het Hospice 
IJsselOever.

“Voor u als ondernemer bieden 
we de gelegenheid om uw 
d e ce m b e r k e r s t w i j n e n  t e 
bestellen. Nu alvast bestellen 
voor de feestdagen scheelt u 
hoofdbrekens. Dan hoeft u daar 

straks niet meer aan te denken. 
De prijzen zijn exclusief BTW 
en worden op factuur geleverd. 
Bij bestellingen vanaf 10 dozen 
worden deze franco geleverd. 
Met onze wijnkeuze kunt u voor 
de dag komen en presenteert u 
niet alleen een smaakvolle wijn 
maar steunt u ook nog eens een 
heel goed doel. Zo snijdt het mes 

aan twee kanten,’ aldus de stich
ting over de speciale onderne
mersaanbieding.

Kijk voor de bestelmogelijk
heden en de selectie wijnen op 
www.hospiceijsseloever.nl . Voor 
vragen kunt u contact opnemen via 
pr@vriendenijsseloever.nl of 
telefonisch via 06 54751462.

MKB-werkoffensief in de regio van start

Wijnbestelactie stichting 
Vrienden Hospice 
iJsselOever
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Passend werk voor iedereen. Ook voor men-
sen die door een handicap of beperking niet 
zo makkelijk een baan kunnen vinden. Daar 
werkt de gemeente Capelle aan den IJssel aan 
mee. Wethouder Harriët Westerdijk bezocht 
een aantal mensen met een garantiebaan op 
de gemeentewerf. “Daar zijn zowel werkne-
mers als leidinggevenden enthousiast. Ik roep 
daarom ook andere werkgevers op te kijken 
naar hun mogelijkheden om garantiebanen te 
creëren.”
 
Garantiebanen zijn werkplekken voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Dat kunnen zowel fysieke 
als verstandelijke beperkingen zijn. Westerdijk: “We 
willen een meer inclusieve arbeidsmarkt, waarin 
iedereen kan werken, zich ontwikkelen, een bijdrage 
kan leveren en trots kan zijn op zijn prestaties.” 

Kansen voor werkgevers
Het kan tegenwoordig lastig zijn om goed gekwalifi
ceerd personeel te vinden. Garantiebanen bieden dan 
kansen. Iemand met een garantiebaan kan admini
stratieve taken of ondersteunende klussen voor een 
aantal werknemers doen. Die werknemers kunnen 
zich dan meer richten op hun kerntaken, zoals sales, 
ontwikkeling, beleid, etc. Zodat andere medewer
kers zich meer kunnen richten op hun kerntaken, 
zoals sales, ontwikkeling en beleid. Hun werk wordt 
daarmee uitdagender en interessanter. Het is mogelijk 
dat iemand met een garantiebaan door een arbeids
handicap minder productief is. Dat kan dan gecom
penseerd worden met een subsidie. Het UWV biedt 
daarnaast een noriskpolis bij ziekte van personen 
met een garantiebaan. 

Gemeente Capelle
Bij de gemeente Capelle werken meerdere mensen 
met garantiebanen. Westerdijk: “De gemeente 
heeft veel taken. Daarvoor heeft ons personeel een 
grote verscheidenheid aan kennis en vaardigheden. 
Dat biedt ook mogelijkheden voor mensen met 
verschillende beperkingen. Er zijn bij ons garantie
banen in de catering, de reprografie, administra
tief werk en in het groen. Ik ben vandaag bij de 
gemeentewerf om te kijken en luisteren hoe het 
gaat,“ aldus Westerdijk. 

Maatwerk
Erwin van der Sanden, arbeidsmakelaar Garantie
banen bij IJsselgemeenten: “In mijn werk richt ik 
me op werkgevers. Ik adviseer over het creëren 
van geschikte banen en zoek kandidaten voor de 
functies. De afdeling Stadsbeheer wilde een aantal 
mensen een kans geven met een garantiebaan. We 
keken samen naar de mogelijkheden en de kandi
daten.”

Meer informatie
Op www.ijsselgemeenten.nl vindt u het uitgebreide 
verhaal over het bezoek van wethouder Westerdijk 
aan de gemeentewerf. 

Wilt u meer weten over hoe u garantiebanen binnen 
uw organisatie kunt realiseren? Neem dan contact op 
met het Werkplein IJsselgemeenten:
Erwin van der Sanden, arbeidsmakelaar Garantie
banen Email: e.vander.sanden@ijsselgemeenten.nl.
Telefoonnummer: 010 284 8260.
De accountmanagers van Economische Zaken (zie 
pagina links) kunnen u ook doorverwijzen. 

Kirsten van Ardichem
junior beleidsadviseur  
Economische Zaken
010-2848133

Henk van Ree
senior accountmanager  
Riviummarinier
010  284 87 87
h.van.ree@capelle 
aandenijssel.nl

Jannes van der Heide
accountmanager bedrijven 
en  transformatiemanager
010 – 284 84 40
j.vander.heide@capelle 
aandenijssel.nl

Erik Hommel
accountmanager bedrijven  
en  detailhandel
010  284 81 59
e.hommel@capelle 
aandenijssel.nl

Team Economisch Zaken

Garantiebanen in  
het Capelse groenActuele besluiten,  

Europese aanbestedingen 
en nieuwsberichten,  

speciaal geselecteerd  
voor ondernemend Capelle,  

treft u aan op
www.capelleaandenijssel.nl.
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Het is alweer 40 jaar geleden dat het eer-
ste overdekte winkelcentrum in de regio 
in de wijk Oostgaarde werd geopend. Het 
hele jaar is het feest, maar op zaterdag 
11 mei werd de verjaardag groots gevierd 
met verschillende activiteiten en optre-
dens. 

Wethouder Harriët Westerdijk sneed als eerste 
de 40 meter lange taart aan waarvan alle 
bezoekers konden proeven. “Veertig jaar: dat 

is echt een feestje waard! Ik heb mooie herin
neringen aan het winkelcentrum, want als kind 
kwam ik er vaak. De Terp is nog steeds hét 
winkelhart en dé ontmoetingsplek voor Capel
lenaren uit Oostgaarde. Als gemeente vinden 
we het belangrijk dat Capellenaren hun bood
schappen in de buurt doen of in de wijk uit eten 
kunnen gaan. Winkelcentrum De Terp voorziet 
echt in die behoefte. Speciale dank aan de 
ondernemers die zich samen inzetten voor een 
sterk wijkwinkelcentrum.”

Op 16 mei vond het derde Capelse 
Ondernemersontbijt plaats dat door 
gemeente Capelle aan den IJssel en 
Rabobank Rotterdam werd moge-
lijk gemaakt. Ongeveer 200 onderne-
mers kwamen samen in het nieuwe 

IJsselcollege waar een ontbijt, verzorgd 
door de leerlingen, voor hen klaar stond. 

Doel was samen de aansluiting te zoeken 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vier leer
lingen hielden een pitch voor een stage

plek en werden direct gematcht. Een oproep 
vanuit de wethouders Dick van Sluis en 
Harriet Westerdijk om samen met de onder
nemers meer van waarde te zijn voor het 
onderwijs in concrete projecten krijgt een 
vervolg. 

Met het Programma Economie zorgen we 
ervoor dat Capelle goed voorbereid is op 
de economie van morgen. Op 15 april 
2019 is het Programma Economie una-
niem vastgesteld door de gemeenteraad.

Samen met stakeholders, ondernemers 
en andere betrokkenen is het Programma 
Economie ontwikkeld. Hiertoe zijn we tot zes 
thema’s gekomen waar we ons de komende 
tijd gezamenlijk op gaan focussen: detailhandel, 
werklocaties, de verbinding van onderwijs en 
arbeidsmarkt, bereikbaarheid, vrijetijdseco
nomie en duurzaamheid.

Acties
Bij elk van deze thema’s hoort een ambitie die 
we samen met alle betrokkenen in de Capelse 
economie gaan oppakken. Aan deze thema’s 
zijn acties verbonden om de gevormde ambitie 
zo goed mogelijk te voltooien. Deze acties zijn 
uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma. Deze 
acties worden opgepakt door de handen ineen 
te slaan met het bedrijfsleven, onderwijs, inwo
ners en andere stakeholders. 

Meedenken
Wilt u meedenken over het Programma 
Economie? Neem dan contact op met team 
Economische Zaken.

focus op 
Capelse 
economie

Winkelcentrum De Terp 40 jaar

Ondernemersontbijt brengt 
onderwijs en arbeidsmarkt samen
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Wat is cybercrime? En wat is eigenlijk 
fake news? Hoe zit het met de invloed 
van nepnieuws en de aantasting van 
de geloofwaardigheid van overheid en 
bedrijfsleven? Wat gebeurt er als een 
‘vals’ bericht zakenrelaties bereikt? Kun 
je nog zakendoen op basis van vertrou-
wen? Een vijfentwintigtal ondernemers 
uit Rotterdam, Krimpen en Capelle aan 
den IJssel buigen zich op uitnodiging van 
het Economisch Netwerk Capelle (ENC) 
woensdag 22 mei 2019 en NH-Hotel 
Capelle als gastheer, over de impact van 
cybercrime en fake news op ondernemen 
en samenleving. “Iedereen kan slachtof-
fer worden. Er ligt veel meer op straat dan 
we ons bewust zijn.”

Het risico op cyberaanvallen staat hoog op de 
lijst van bedreigingen van ondernemingen. Het 
aantal bedrijven dat daarmee te maken heeft, 
groeit gestaag. Verregaande automatisering 
van processen, activiteiten en middelen maakt 
hen extra kwetsbaar. Investeren in cyberbeveili
ging wordt dan ook steeds belangrijker. Volgens 
prognoses van de International Data Corpora
tion geven organisaties in 2020 naar verwach
ting bijna 100 miljard euro uit aan cyberbe
veiliging. Desondanks geven veel bedrijven 
zelf toe nog onvoldoende te zijn voorbereid op 
cybercriminelen. En die zijn een steeds groter 
risico: want zowel bij phishing, ransomware 
als hacking komt een bedrijf vaak volledig 
stil te liggen. Maar ook de verspreiding van 
nepnieuws is vooral door social media een risi
cofactor geworden.

Digital native
Mark van Buuren is spreker en moderator van 
de bijeenkomst. Hij is een van de oprichters en 
managing director van Maximum Nederland, 
een bureau dat is gespecialiseerd in employer 
branding en online recruitment. Een uitgebreid 
interview en profi el met hem staat elders in 

dit magazine. Mark heeft strategische en digi
tale oplossingen ontwikkeld voor meer dan 50 
van de 250 grootste corporates en heeft ruime 
ervaring in de nonprofi t en de publieke sector.
De voormalig Capelse ondernemer van het jaar 
is een ‘digital native’ die geavanceerde tech
nologie combineert met een sterk associatief 
en analytisch denken. Cybersecurity, (ethical) 
hacking, risicobeheer, dataanalyse en reputa
tiemanagement maken deel uit van zijn dage
lijkse werkzaamheden. Verder is Mark in zijn 
persoonlijk leven actief bezig met de transitie 
van de maatschappij naar een duurzame en 
zelfvoorzienende levensstijl. “Fake news en 
cybercrime zijn onderwerpen die veel met 
elkaar te maken hebben. Wat is waar? Niets 
is meer vanzelfsprekend. Al het nieuws wat je 
pakt kan onwaarheden bevatten. Een nieuws
bericht kan nep zijn en wat er verteld wordt 
in de media en sociale netwerken kan vals 
zijn,” signaleert Mark. Hij geeft het schrijnende 
voorbeeld van een chemisch bombardement 
door de troepen van Assad op een ziekenhuis 
in Syrië dat met getuigenissen van slachtof
fers compleet in scene werd gezet en dat bijna 
alle Westerse media voor zoete koek slikten. 
Dichter bij huis geldt dit voor ‘cybercrimespe
cialiste’ Rian van Rijbroek die door een groot 
Nederlands ICTbedrijf werd aangetrokken en 
volgens vele cybersecurity deskundigen in vele 
gerespecteerde media tot aan Nieuwsuur toe, 
een enorm kletskoekverhaal ophing. Leo Hille 
van uitgeverij Translion: “Nieuws en propa
ganda, list en bedrog liggen dicht bij elkaar. 
De verpakking is alleen anders geworden en 
distributie makkelijker. Je moet mensen bewust 
maken om daar doorheen te kunnen prikken.” 
 
Tijdens de bijeenkomst kunnen de deelnemers 
via hun smartphone interactief reageren op zijn 
stellingen en vragen. Mark laat de aanwezigen 
live zien dat om nepnieuws over je bedrijf en 
organisatie te onderscheppen, je veel kunt 
vinden en meten via speciale software met 

Ondernemers aan de slag met cybercrime en fake news

Bijna alles ligt voor het grijpen
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zoektools. Maar ook al op eenvoudiger schaal 
en gratis via zoekinstellingen van bijvoorbeeld 
Google. “Kijk eerst naar het brondocument. 
Dan weet je meestal ook wie er achter zit. 
En je kunt via Google Alert veel data ophalen 
over een persoon, bedrijf of specifi ek nieuws. 
En dat in een tijdlijn zetten om te analyseren. 
Dat is belangrijk om de toon, het sentiment en 
eventuele imagoschade te kunnen peilen. Web 
monitoring via Google kost niets. Maak een 
alert aan. Zet daar je naam, product of bedrijf 
in. Zo kan je proactief geïnformeerd worden als 
er iets over jouw bedrijf digitaal verschijnt. Des 
te sneller je daarop kan anticiperen.” 

Creditcard gehackt
Een aantal aanwezige ondernemers is ook nog 
recent in aanraking gekomen met cybercrimi
nelen. Zo werd van ENCvoorzitter Gert Abma 
zijn creditcard gehackt bij een betaling in een 
kampeerwinkel en werd ICTondernemer Jan 
Los via Whatsapp zogenaamd benaderd door 
een familielid met verzoek om geld over te 
maken. “Dat zag er bedrieglijk echt uit.”

Maar het treft niet alleen ‘de kleintjes’. Zo is 
Pathé bioscopen onlangs via emailbedrog 
bijna twintig miljoen afhandig gemaakt. “Dit 
kan gebeuren bij medewerkers die denken ‘ik 
krijg een mailtje van de baas om geld over te 
maken, laat ik dat dan maar doen.’ Waarschijn
lijk gebeurt dit veel vaker, maar omdat het zo 
ongemakkelijk is, wordt er liever niet over 
gesproken. Zeker niet door de grote jongens.”

Tips & trucs
Cybercriminelen gaan steeds verfi jnder te werk. 
Toch zijn er wel tips en trucs om bedrog via 
email of identiteitsfraude te herkennen. “Het 
zit vaak in de details. controleer de URL, kijk 
goed naar het uiterlijk, spel en taalfouten, de 
afzender en toon. En bij spoofi ng via sms of 
whatsapp: past het taalgebruik bij de persoon 
zoals je hem kent. En bij twijfel navragen.”

Meerdere deelnemers hebben aangifte gedaan 
van cybercrime, zoals bij het op slot gooien 
van hun computers met ransomware. Dat 
neemt soms epidemische vormen aan. Mark 
:“Het is gewoon laaghangend fruit. In de 
landen waar het vandaan komt is 500 euro 
vaak heel veel geld en de pakkans is klein. 
De politie neemt het steeds serieuzer, maar 
zolang het geen grote economische impact 
heeft, wordt er weinig aan diepgravend onder
zoek gedaan.”

Risico’s kleiner maken
Als het gaat om de veiligheid van data en de 
omgang daarmee binnen het bedrijf, kan een 
ondernemer de risico’s wel fl ink kleiner maken. 
“Wat enorm kan helpen is de invoering van 
een eigen beschermingsprotocol. Dat is eigen
lijk zorgen dat je de ITprocessen goed organi
seert, controleert en vastlegt. Een rollenverde
ling maken geldt voor alle processen waarbij 
je denkt een groot risico te lopen. Het laten 
bijmaken van de sleutel van je voordeur laat je 
ook niet doen door de eerste de beste. Ga met 
mensen in zee die je vertrouwt.
En wachtwoorden moet je ingewikkeld maken 
om ze veilig te houden. Want die raden 
en onderscheppen is vrij eenvoudig. Laat 
daarom je personeel niet zelf wachtwoorden 
aanmaken. Bewaar die in een digitale kluis en 
versleutel ze.”

Bedrijf plat
Maar wat gebeurt er als bijvoorbeeld door 
een cyberaanval of stroomstoring de boel in je 
bedrijf plat gaat? “Maak daarom een zorg en 
continuïteit plan”, adviseert Mark de aanwezige 
ondernemers. “Met je data en voorzieningen 
juist op verschillende locaties ook offl ine opge
slagen heb je de mogelijkheid om de zaken 
opnieuw in te richten. Dat is altijd nog beter 
dan een faillissement. Test je ICT en beveiliging 
daarom net zoals de brandweer een inspectie 
uitvoert naar brandveiligheid.”

EnC-rondetafelgesprek
Ondernemers aan de slag met cybercrime en fake news

Bijna alles ligt voor het grijpen



Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180 

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven 
en ondernemen in Krimpen aan den IJssel? 

Johan Baars
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Accountmanager Bedrijven 
14 0180 / 06 55 73 20 66 
johanbaars@krimpenaandenijssel.nl

Op  14 mei heeft het college van burgemeester en wethouders een bedrijfsbezoek 
gebracht aan Van der Jagt Groep. Het is een Krimpens familiebedrijf waar al drie genera-
ties specialisten aan de slag zijn op het gebied van boren, slopen en zagen. Het college 
kreeg uitleg over de historie en toekomstplannen van het familiebedrijf.

Bedrijfsbezoek bij Van der Jagt 

Informatieplicht 
energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar 
vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 
m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u ver-
plicht om energiebesparende maatregelen 
te nemen met een terugverdientijd van vijf 
jaar of minder. Dit is de energiebesparings-
plicht. 

In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat 
betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieu
beheer inrichting moet rapporteren welke ener
giebesparende maatregelen u heeft genomen. 
Dit doet u in het eLoket van RVO.nl. In het Ener
gieakkoord is afgesproken dat het bedrijfsleven 
zich inzet voor energiebesparing. De overheid en 
het bedrijfsleven willen met de informatieplicht 
deze besparing versnellen. 

Hoe kunt u zich het beste 
voorbereiden?
Ga naar www.rvo.nl/informatieplicht en bekijk 
de introductiefilm. Gebruik het stappenplan om 

te controleren of uw inrichting aan de informa
tieplicht moet voldoen. Moet u aan de informa
tieplicht voldoen? Bepaal dan met het stappen
plan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor 
uw bedrijfstak geldt. Let op: het stappenplan is 
een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in 
het eLoket.

Initiatief helpt doelen Energieakkoord 
bereiken
De Informatieplicht energiebesparing is een geza
menlijk initiatief van het ministerie van Economi
sche Zaken en Klimaat, ondernemersorganisatie 
VNONCW en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en helpt de doelen uit het 
Energieakkoord te bereiken.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden via het eLoket 
van RVO.nl of via https://www.rvo.nl/onder-
werpen/duurzaam-ondernemen/energie-
besparen/informatieplicht-energiebesparing

van de gem
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Jongeren via technieklessen 
interesseren voor technisch 
beroep 

Digitaal Opkopers Register registreert  
in- en verkoop goederen lokale handelaren

In 2020 wordt techniek als vak in het 
basisonderwijs verplicht. Echter in 
Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den 
IJssel en de Krimpenerwaard kunnen 
de leerlingen van groep acht van ver-
schillende basisscholen zich al drie jaar 
 oriënteren op een technisch beroep in de 
maakindustrie. 
Ook dit jaar is het lesprogramma is 
ontwikkeld door Peter de Vries van 
advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT 
samen met ons lokale bedrijfsle-
ven. Zo werkten Widek, Efficiënta, 
Casteleijn, Stinis Holland BV, Royal IHC, 
Van Dulst, M. de Koning Autobedrijven, 
De Vries en Verburg, ZF Marine, Buijs 
Rijwielen, Alewijnse en Gebroeders Buijs 
Scheepbouw mee aan de lessen.

Peter de Vries: “Het doel van dit lesprogramma 
is om jongeren te interesseren voor een tech
nisch beroep in de maakindustrie. Daarbij kun 
je denken aan scheepswerven, metaalcon

structiebedrijven en technische toeleveran
ciers, maar ook een liftenfabriek als Thyssen.”

Op het bedrijventerrein de Stormpolder heeft 
Krimpen veel (maritieme) maakindustrie. 
Bedrijven gaven bij de gemeente Krimpen 
aan dat technisch talent moeilijk is te vinden. 
Daarom is het goed dat leerlingen op een 
toegankelijke manier kennismaken met dit 
vakgebied.

Geen Open Bedrijvendag in 2019
Voorgaande jaren werden de technieklessen 
afgesloten met een Open Bedrijvendag. 
Tijdens deze dag zetten een aantal bedrijven 
in Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den 
IJssel en de Krimpenerwaard hun deuren open 
voor publiek. Aan de hand van rondleidingen 
en doeactiviteiten konden jongeren van 11 
tot 16 jaar (die nadenken over een beroeps
keuze) kennis maken met bedrijven uit de 
maakindustrie. Echter is er dit jaar helaas geen 
Open Bedrijvendag.

Het bestrijden van diefstal en woningin-
braak is een belangrijke zaak van het 
Openbaar Ministerie en onze gemeente. 
Gestolen goederen vinden soms een nieu-
we eigenaar via opkopers of handelaren. 
Denk bijvoorbeeld aan kunstvoorwer-
pen, auto’s, fietsen, sieraden, smartpho-
nes, tablets en foto- of videoapparatuur. 
Opkopers en handelaren zijn verplicht een 
gewaarmerkt register bij te houden en  hun 
goederen te registreren via het Digitaal 
Opkopers Register (DOR). Deze manier van 
registreren vervangt de papieren registratie 
van in- en verkoop van goederen. 

Vergroting pakkans criminelen
Het voordeel van dit digitale systeem is dat 
de politie automatisch bericht krijgt wanneer 
een goed wordt ingevoerd dat als gestolen 
geregistreerd staat. De snelheid van uitwisse
ling van gegevens met de politie vergroot de 
pakkans op helers, inbrekers en veelplegers. 
Ondernemers worden op deze manier beter 
beschermd tegen heling. Ook helpen onder
nemers zo mee de afzetmarkt voor gestolen 

goederen te verstoren en de pakkans van 
dieven te vergroten.

Hoe werkt het Digitaal Opkopers 
Register?
Het Digitaal Opkopers Register (DOR) is 
gebruiksvriendelijk en gratis. Het register wordt 
door de handelaar ingevuld op het moment 
van inkoop. Vanaf dat moment geldt er een 
bewaartermijn van vijf dagen voordat het 
bewuste artikel weer mag worden verhandeld. 
Binnen die termijn heeft de politie de mogelijk
heid om informatie over gestolen goederen te 
vergelijken met de geregistreerde waar. Mocht 
de handelaar zich niet aan de verplichtingen 
en verboden houden, dan maakt hij zich straf
baar aan één of meerdere overtredingen of 
misdrijven. Dit staat beschreven in de wet.

Registercontroles 
De politie en buitengewoon opsporingsamb
tenaren (boa’s) voeren registercontroles uit 
bij opkopers en handelaren in tweedehands 
goederen. Wanneer blijkt dat het register niet 
of niet juist wordt bijgehouden, dan wordt 

daarop gehandhaafd door de politie. Wanneer 
er gestolen goederen bewust worden doorver
kocht (heling), dan is dit strafbaar.

Hoe kunnen handelaren zich 
melden?
Bent u een ondernemer met een vestiging in 
Krimpen aan den IJssel die goederen inruilt, 
inkoopt of inneemt van particulieren of onder
ling verhandelt? Dan bent u verplicht om u als 
handelaar bij de gemeente te melden. Daar
naast bent u als handelaar volgens de Alge
mene Plaatselijke Verordening, artikel 2.67 
en 2.68, verplicht een opkopersregister bij te 
houden. Alleen nieuwe goederen die via een 
producent of groothandel worden gekocht, 
vallen buiten de registratieplicht.

Via www.ikbenhandelaar.nl kunt u zich 
eenvoudig aanmelden als handelaar. U maakt 
een account aan en vult uw gegevens in. 
Hiervan ontvangen de gemeente en politie 
een melding, waarmee u meteen aan de meld
plicht voldoet. Kijk voor meer informatie op 
www.krimpenaandenijssel.nl/dol. 
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We maken ons vaak grote zorgen over het effect 
van fake news oftewel nepnieuws. Terecht omdat 
het gevolgen heeft voor ons als mensen en de 
samenleving. Zeker wanneer blijkt dat er over-
heden achter blijken te zitten. De invloed van 
nieuws dat door trollen wordt verspreid, kan zo 
groot zijn dat er riskante veiligheidsrisico’s mee 
zijn gemoeid. De Russen hebben rondom het 
neerhalen van de MH17 een orkaan aan nep-
nieuws uitgestort om vooral maar aan te tonen 
dat zij niet verantwoordelijk zijn voor deze gru-
welijke misdaad. 

Interessant is het om er bij stil te staan dat nep nieuws 
al lang geleden werd gebruikt met precies hetzelfde 
doel. Schade berokkenen aan personen of een rege
ring van een stad of land om zo disruptieve chaos te 
veroorzaken waarvan de verspreiders van het nieuws 
meestal beter werden. 
In de 16e en 17e eeuw werden pamfletten geschreven 
en verspreid in steden waarbij grove leugens werden 
gebruikt. Gevolg voor de persoon of de groep mensen 
die daarin werden gehekeld in een Libelle, zoals de druk
werkjes werden genoemd, was vaak een arrestatie en 
opsluiting in het gevang. Na een scherp verhoor waarbij 
marteling een gerechtvaardigd onderdeel uitmaakte van 
de verhoormethode volgde meestal wel een beken
tenis. Het vonnis kon afhankelijk van de beschuldiging 
zelfs de doodstraf tot gevolg hebben. Een voorbeeld van 
een dergelijke rechtsgang is de onthoofding in mei 1619 
van Johan van Oldenbarnevelt, de Rotterdamse raads
pensionaris die in ongenade viel bij Prins Maurits van 
Oranje. Rondom zijn veroordeling werden er de nodige 
vlugschriften verspreid door lieden die uit waren op 
zijn positie. Niet lang daarna vielen ook de gebroeders 
de Witt ten prooi aan een dergelijke methode van het 
verspreiden van nepnieuws en het opruien van het volk 
om na de moord op de gebroeders hun lijken op te 
hangen bij het binnenhof. 

Terug naar het hier en nu waarin we te maken hebben 
met nepnieuws campagnes over tal van onderwerpen. 
Van een haatcampagne door de VS tegen Iran met 
verregaande provocaties van oorlogsdreiging tot aan 
de klimaatveranderingsontkenning door FvD, waarin 
de aarde zelf schuldig is aan de opwarming. Het is 
voor de gemiddelde lezer niet eens zo eenvoudig 
om nepnieuws van wel goed onderbouwde nieuws
berichten te onderscheiden. Er is een complete busi
ness ontstaan in het maken van nepnieuws. Waarbij 
professionals en bedrijven zich bezighouden met het 
schrijven en verspreiden ervan. De conclusie is dat met 
de komst van de digitale media nepnieuws een nieuw 
fenomeen leek te zijn. Maar het is van alle tijden. Alleen 
de kanalen en de schaalgrootte zijn anders.

Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers 
binnen en buiten Capelle eigenlijk een 
must. Bij het ontmoet u namelijk andere 
 ondernemers met dezelfde succes
verhalen en af en toe misschien zelfs 
dezelfde dips. Het is goed om te weten 
niet de enige te zijn die met bepaalde 
zaken bezig is, maar dat veel meer 
collegaondernemers dergelijke onder
vindingen hebben. Veel belangrijker is 
nog, dat ENCleden kennis en ervaringen 
kunnen uitwisselen en soms zelfs zaken 
kunnen doen. Niets moet, maar alles is 
mogelijk!

Bel voor meer informatie over het  
ENC-lidmaatschap naar 
Pouria Taghavi
Externe communicatie en PR
010  258 09 55
of mail naar info@enccapelle.nl.

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht 
op www.enc-capelle.nl.

Economisch Netwerk Capelle
Hollandsch Diep 63 H
2904 EP Capelle aan den IJssel 

info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Wat is waar?
De zomer is in aantocht! Eindelijk weer mooie zonnige dagen, terrasjes, korte rokjes en een welverdiende vakantie. 
Bijtanken, energie opdoen. Relativeren ook, want dat is nodig na een lange reis vanuit de donkere dagen na Kerst. 
Waar staan we, hoe gaat het, wat willen we, waar gaan we naar toe? Dat zijn allemaal overwegingen op basis van 
eigen waarneming, onze organisaties en omgeving, maar ook op basis van wat we horen en lezen in de media. 
Alhoewel?? Is wat we horen en lezen in de media wel waar we ons aan willen/moeten spiegelen? Zijn dat wel de 
normen die we tegen ons eigen presteren moeten aanhouden? Want wat is waar? Wat je leest? Wat een ander er 
van vindt? Of moeten we uitgaan van onze eigen kracht en daarop voortborduren? Wat we in ieder geval moeten 
doen, is waar we sterk in zijn, waar we in geloven, waar we groot mee zijn geworden. En dat met een open blik 
naar wat er ‘buiten’ gebeurt en gezegd wordt. Want dan kan je met volle overtuiging weer aan de slag na de 
zomer die aanstaande is. 

Het bestuur van het ENC wenst u allen zonnige maanden en ziet u graag tijdens de zomer barbecue, onze laatste 
bijeenkomst voor de zomer of bij een van onze andere evenementen later dit jaar. Want wij gaan door zoals we 
gewend zijn en zoals wij denken dat u het als lid van het ENC weet te waarderen. Toch?

Gert Abma, voorzitter ENC

nepnieuws alleen van deze tijd?

Van de voorzitter

Peter Meulendijk uitgever 
peter@cenp.eu 
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Het multifunctionele hotel NH Capelle 
aan de Barbizonlaan ligt zeer centraal 
op een steenworp afstand van bruisend 
en trendy Rotterdam. Het is de perfecte 
locatie voor zakenreizigers, dicht bij twee 
grote snelwegen A20 en A16 en op korte 
afstand van Rotterdam The Hague Airport. 

NH Capelle ligt op loopafstand van indoor 
shoppingcenter en woonmall Alexandrium: 

het grootste winkelcentrum van Europa, dat 
zeven dagen per week geopend is. Voor de 
bezienswaar¬digheden in Rotterdam, bent u 
met een rit in de metro zo in het centrum. 

Gratis parkeren en laadpalen 
Het hotel heeft 150 parkeerplaatsen waar u als 
gast van het hotel en restaurant gratis gebruik 
van kan maken. Komt u met de trein? Het hotel 
ligt op twee km van Station Alexander. Voor het 

vervoer in de omgeving heeft het hotel fietsen 
te huur. NH Capelle heeft 150 gratis parkeer
plaatsen beschikbaar voor hotelgasten. Op het 
terrein staan ook twee laad¬palen voor elek
trische auto’s. 

Voor het bedrijfsleven 
NH Capelle heeft vier zalen en drie boardrooms. 
De grootste zaal biedt in theateropstelling 
plaats aan 200 personen. De boardrooms zijn 
geschikt voor maximaal 10 personen en kunnen 
op aanvraag ter plekke tegen een scherp tarief 
per uur worden verhuurd. Het stijlvol ingerichte 
Restaurant Fresco met een heerlijk terras en 
uitzicht op een vijver, is uitermate geschikt voor 
uw zakelijke besprekingen. Voor de ontspanning 
is er Bar Luigi’s, het sfeervolle Grand Café waar 
u welkom bent voor een drankje, maar ook à la 
carte kunt dineren. Hotelgasten die enige spor
tieve ontspanning wensen, kunnen zich uitleven 
in de fitnessruimte. 

Moderne uitstraling 
De smaakvol ingerichte kamers van NH Capelle 
zijn voorzien van telefoon, flatscreen televisie, 
bureau, koffie en theefaciliteiten, minibar, 
kluis, föhn en badkamer met bad/ douche. 
Het gehele gebouw biedt gratis wifi voor 
individueel gebruik. Op de superior twinbed
kamers is er klimaatbeheersing met topcooling. 
Voor gasten die extra luxe verdienen, zijn er 
up¬grade kamers te boeken inclusief Nespresso 
machine, badjas en slippers, luxe toiletartikelen 
en minibar verbruik.
nhcapelle@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com 

“Security blijft een issue. Je merkt dat 
veel ondernemers worstelen met bevei-
liging. En dat een groot aantal bedrij-
ven nog laks is met de veiligheid van 
hun IT-netwerk.”, aldus Wim Milder 
van Axoft IT & Telecom. De 25 jaar oude 
onderneming streek mei 2017 neer op 
het Rivium en bracht beide kantoren uit 
Schiedam (IT) en Ridderkerk (telecom) 
daar onder een dak. “We wilden graag 
een A-locatie.” 

Milder kwam in maart 2014 in dienst en 
opereert als een ondernemer binnen de 
onderneming. “Dat past bij mijn rol als direc
teur business development. Ik ben een actief 
netwerker en lid van verschillende business 
clubs. Je komt me dus bij veel gelegenheden 
tegen. Netwerken vind ik leuk én nuttig. 
Natuurlijk moet je product of dienst goed zijn, 
maar zakendoen draait ook om mensen, om de 
persoonlijke aandacht die je als klant krijgt. Bij 
elke beslissing bedenk ik wat ik zou doen als 
zijn bedrijf mijn bedrijf was. Zeker als je gaat 
verhuizen moet je jezelf laten zien en ervoor 
zorgen dat je ondernemers leert kennen. Het 
ENC is een leuke enthousiaste club met inspire
rende bijeenkomsten zoals onlangs in het Isala
theater met Richard van Hooijdonk.” Axoft was 

er als de kippen bij om IT en Telecom te inte
greren. “Toen telecombedrijven er IT bij gingen 
doen en ITbedrijven telecom, combineerden 
wij beiden al. Eigenlijk wil iedereen zorgeloos 
kunnen communiceren. Of dat per telefoon of 
internet is, maakt niet uit. Onze klant moet daar 
niet over hoeven nadenken. Het moet gewoon 
werken, en wij zorgen daarvoor.” 

Stevige ambities
Axoft bestaat een kwart eeuw, heeft veel mooie 

klanten en toch bleek het bedrijf voor veel 
ondernemers nog een goed bewaard geheim. 
Sterk gericht op de inhoud en op bestaande 
klanten. “We hebben stevige ambities: ons doel 
is jaarlijks met 25 procent te groeien. Dan zul 
je aan je naamsbekendheid moeten werken. 
En dat hebben we de afgelopen vijf jaar flink 
gedaan. Eerst riepen we dat onze markt 50 kilo
meter rond de Euromast lag, inmiddels werken 
we door heel het land.”
www.axoft.nl

NH Hotel Capelle 
Multifunctioneel en centraal 

Wim Milder
Axoft iT & Telecom
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Hoe houden we de regio Rotterdam 
bereikbaar? Op zoek naar het antwoord op 
die vraag heeft De Verkeersonderneming 
het Mobility Lab opgericht. In het pro-
gramma van het Mobility Lab krijgen 
veelbelovende startups de kans om ver-
nieuwende mobiliteitsoplossingen in de 
praktijk te testen.

In maart van dit jaar heeft een deskundige 
jury bestaande uit zeventig startups de veer
tien meest veelbelovende initiatieven geselec
teerd. Het doel van deze startups is om binnen 
afzienbare tijd hun prototypes in de praktijk te 
gaan testen, onder het mom ‘niet lullen, maar 
testen’. Stuk voor stuk hebben deze startups 
innovatieve mobiliteitsconcepten ontwikkeld. 

Hieronder een overzicht:
  Bird: elektrische deelsteps.
  Captain.ai: faciliteert autonoom varen met 

de schipper aan wal die monitort. 
  Cargoroo: elektrische deelbakfi ets. 
  DEEL: faciliteert groepen bewoners bij het 

oprichten van een coöperatie om auto’s te 
delen.

  Deel.auto: meerdere gedeelde vervoers
middelen in één systeem, van elektrische 
scooter tot bestelwagen.

  Evoltify: mobiele laadapparatuur voor de 
elektrische auto zodat deze niet meer aan 
een laadpaal gezet hoeft te worden. 

  Fesla: deelebikes die contactloos opge
laden kunnen worden met een zoge
noemde laadtegel. 

  Fimilo: licht elektrisch voertuig dat tot 500 
kilo aan goederen over fi etspaden kan 
vervoeren.

  IM Effi ciency: systeem met zonnepanelen 
om duurzamer vrachtvervoer per vracht
wagen te bevorderen.

  Light Motion: lantaarnpalen met smart 
technologie, waaronder oplaadpunten voor 
elektrische auto’s.

  Mobility Sensing: sensoren die de 
verkeersdeelnemers tellen, de temperatuur 
van het wegdek meten en meten of het 
wegdek droog, nat of gestrooid is.

  Peazy: met behulp van data uit parkeerme
ters, scanauto’s en parkeerapps voorspel
lingen doen en de impact van verande
ringen in het beleid simuleren.

  VMC: platform waarop verschillende vervoer
middelen kunnen worden geboekt, gereser
veerd en betaald.

Koppelen aan grote bedrijven
Deze veelbelovende startups worden door 

Mobility Lab gekoppeld aan grote bedrijven 
en gemeenten. Als ‘launching customer’s 
maken zij het voor de startups mogelijk om 
hun prototypes in de praktijk te testen. Deze 
partijen vinden het niet alleen belangrijk, maar 
ook leuk om startende bedrijven een duwtje 
in de goede richting te geven en hen te laten 
groeien tot een volwaardig bedrijf. Bent u een 
van die bedrijven die een startup een kans wil 
geven en een innovatief idee als eerste aan 
u wil binden? Neem dan contact met ons op: 
info@mobilitylab.nl. 

Vragen
Heeft u vragen of wilt u aan de slag met duur
zame bereikbaarheid, neem dan contact op 
met uw gebieds  regisseur Jan Breugem via 
jan.breugem.vo@progresmo.nl of 0655847021.
www.deverkeersonderneming.nl

Mobiliteitspanel
Jouw mening telt! Om de regio Rotterdam 
bereikbaar te houden, moet er goed geluis-
terd worden naar de reizigers. Jouw feed-
back en inzichten worden meegenomen om 
verkeersdoorstroming, bereikbaarheid en de 
reisbeleving te verbeteren. Meld je daarom 
aan via EchteDenkers.nl en doe mee met ons 
mobiliteitspanel.

Vernieuwende mobiliteit 
dankzij Mobility lab

Verkeersondernem
ing
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Mijn vak is om particulieren en onder-
nemers bewust te maken van de risico’s 
die zij lopen in hun omgeving en aan te 
geven waar zij bepaalde risico’s kunnen 
verzekeren of zelf kunnen dragen. Niet 
meer, niet minder. Dat is echt een vak en 
daar ben ik trots op! Natuurlijk moet de 
pijp ook roken en hebben wij producten 
in het schap liggen waar wij ons winkeltje 
draaiende mee houden.

Toch blijf ik onze mensen trainen om juist dat 
advies te geven waarbij de klant niet wordt 
volgestopt met polisjes maar waarin die klant 
een mooie mix heeft tussen risico lopen en 
risico afdekken. Daar hebben wij in ons fami
liebedrijf het al jaren gebruikte RisicoRapport 
voor ondernemers voor. 

Makkelijk inkoppen
Dan willen de redacteuren van deze onder
nemersperiodiek dat ik een stukkie in elkaar 
douw over cybercrime en fake news. Dan is 
het makkelijk inkoppen door te zeggen dat een 
ondernemer in zijn huidige portfolio keihard 
een cybercrimeverzekering nodig heeft en 
daarnaast ook forse maatregelen moet treffen 
om de geautomatiseerde omgeving tegen 

cybercrime te beschermen. En dat is ook zo. 
Dan ben ik lekker snel klaar, ik noem nog wat 
voorbeelden waar het bij bedrijven goed mis is 
gegaan en de handel komt binnen... Nee... het 
is juist de vraag of je je tegen nepnieuws wel 
kan wapenen met bescherming van systemen 
of de koop van een polisje. Juist omdat fake 
news op het grensvlak ligt van cybercrime 

Gerucht in de markt
Laten wij het voorbeeld nemen dat een onbe
kend bedrijf het gerucht in de markt slingert 
dat uw bedrijf op het punt staat failliet te gaan 
en media (social media of zelfs offi ciële medi
akanalen) dit verhaal overnemen. Dit kost u 
klanten. Wat nu? U kunt uw systemen bevei
ligen wat u wilt, maar deze reputatieschade 
gaat u daarmee niet opvangen. Dus loopt u al 
wapperend met de voorwaarden van uw cyber
crimeverzekering naar uw adviseur en u claimt 
op de voorwaarde dat reputatie of imago
schade gedekt is door fake news, de ontstane 
schade. Dat gaat hem helaas niet worden. 
De cybercrimepolis is namelijk gebouwd om 
aansprakelijk van schade aan derden door 
cybercrime op te vangen of eigen kosten 
ontstaan door cybercrime te vergoeden. Het 
dekt dus het grootste deel van het cyber

crimespectrum maar schade door fake news 
juist niet. Laat ik het anders zeggen: in deze 
casus is er duidelijk geen dekking. 

Werknemer zint op wraak
Toch zou ik nog een gevalletje kunnen 
bedenken waar mogelijk verzekeraars wel de 
portemonnee zouden willen trekken. Stel dat 
u een accountancybedrijf heeft en binnen uw 
bedrijf werkt een personeelslid waarmee u een 
akkefi etje heeft gehad. Dit is zo geëscaleerd dat 
uw vroeger geliefde werknemer zint op wraak 
en het plan opvat om aan al uw klanten te 
vertellen dat uw bedrijf al de klantgegevens 
heeft verkocht aan Google. In zo’n gevalletje 
denk ik wel dat een cybercrimeverzekeraar op 
basis van de dekking kosten voor bescherming 
van reputatieschade aan de gang te krijgen is 
om een “reputatiereparatieplan” op te zetten 
en te bekostigen. Maar laten wij helder zijn, het 
zal heel moeilijk zijn om je als ondernemer te 
wapenen tegen fake news, zowel door fysieke 
beveiligingen in automatisering toe te passen 
of een polisje aan te schaffen. In de meeste 
andere gevallen van cybercrime zijn deze maat
regelen wel uiterst nuttig.

Trollenfabriekje
Ook de tactiek om bij een aanval met 
nepnieuws de tegenaanval te kiezen door 
eigenhandig een trollenfabriekje op te starten 
en de concurrenten te bestoken met fake news 
is niet aanbevelenswaardig. Het zou toch verve
lend zijn als het gros van het lezerspubliek van 
dit gewaardeerde medium in het cachot zou 
belanden.

Als laatste wil ik nog even aangeven dat alles 
wat ik hierboven beschreven heb niet op waar
heid berust en volledig uit de duim is gezogen... 
of toch niet?

Door fake news 
de pineut... en dan?

Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.

www.steensel.nl

Assurantie Accent
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De uitzendbranche heeft helaas geen smetteloos imago. Er gaan 
vele schrijnende verhalen over uitbuiting rond. En dat is helaas 
vaak geen fake news. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat 
alle bureaus er schimmige praktijken op nahouden en hun uit-
zendkrachten uitmelken. De twee brancheverenigingen, de ABU 
en de NBBU, zorgen ervoor dat hun leden zich aan de regels in 
de cao houden en controleren daar streng op. Uitzendbureaus 
die het met de regels niet zo nauw nemen, vallen zo genadeloos 
door de mand en mogen zich geen ABU- of NBBU gecertificeerd 
bureau noemen. 

Raaak Personeel is een ABUgecertifi ceerd bureau. De drie kernwaarden 
van Raaak Personeel zijn Eerlijk, Eigenzinnig en Dichtbij. Dat ‘Eerlijk’ is 
geen loze kreet. Als het gaat om het naleven van regels rond cao en de 
uitbetaling van onze werkkrachten, zijn we graag het braafste jongetje 
van de klas. Regels naleven is voor ons de gewoonste zaak van de 
wereld. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Maar Raaak staat voor meer dan alleen het naleven van de geldende 
regels. We onderscheiden ons door de aandacht die we hebben voor de 
mensen die voor ons werken; onze RaaakKrachten. Binnen Raaak Perso
neel houdt een aantal collega’s zich bezig met opleiden, mobiliteit en 
duurzame inzetbaarheid van RaaakKrachten. Zo is er de Loopbaan APK 
waarbij we met hen gesprekken voeren over hun toekomst. Willen ze 
bijvoorbeeld een opleiding volgen? Zijn ze tevreden met hun huidige baan 
of willen ze iets compleet anders? En wat kan Raaak Personeel doen om 
te zorgen dat ze hun loopbaandoelen bereiken?

Statushouders
Ook zijn we druk bezig met bemiddeling van mensen die niet zo makke
lijk op eigen kracht aan een baan komen. De arbeidsmarkt is op dit 
moment krap. Bedrijven hebben grote moeite met het vinden van perso
neel. Aan de andere kan zijn er veel mensen die vastlopen in hun huidige 
baan, langdurig werklozen, statushouders die dolgraag aan de slag willen 
en 50+ers die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een werkgever. 
Door het bieden van loopbaanadvies, het werven van leer/werkplekken, 
zijinstroomtrajecten en het coachen en begeleiden van mensen naar een 
(andere) baan, slaat Raaak Personeel een brug.

De Deelfabriek
In Brabant is Raaak Personeel met een aantal andere uitzendbureaus 
deelnemer aan De Deelfabriek. De Deelfabriek is een digitaal platform 
waar de deelnemende partijen kandidaten aanmelden die ze zelf niet 
direct kunnen bemiddelen. Door deze kandidaat op het platform met 
elkaar te delen worden de kansen op geschikt werk vergroot. Doel is 
werk en inkomenszekerheid voor fl exwerkers in de regio. Een simpel en 
doeltreffend concept! Heeft dit verhaal je interesse gewekt? Wil je weten 
wat Raaak Personeel voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact op 
met ons kantoor in Capelle aan den IJssel via capelle@raaakpersoneel.nl 
of 010-303 19 21.   
 www.raaakpersoneel.nl

Raaak Personeel

Het braafste jongetje van de klas
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Tientallen vaak buitenlandse hostingbe-
drijven stallen malware, gestolen gege-
vens en illegale porno op Nederlandse 
servers. Het Openbaar Ministerie wil 
deze bedrijven nu samen met de bran-
che gaan weren. Nederland is erg popu-
lair bij cybercriminelen. Dat heeft te 
maken met de goede digitale infrastruc-
tuur. Naar schatting zijn hier zo’n 2000 
hostingbedrijven actief, jaarlijks goed 
voor een miljardenomzet.

Die bedrijven verhuren ruimte op servers, 
bijvoorbeeld om websites te draaien of om 
grote hoeveelheden data te parkeren. Een 
lange keten van internationale resellers 
(bedrijven die de ruimte weer doorverkopen) 
en huurders maakt daarvan gebruik.

Sneller aanpakken
Via al die tussenschakels huren dus ook 
‘foute’ hostingbedrijven ruimte op Neder
landse servers. Zij bieden vervolgens weer 
opslagruimte aan cybercriminelen. Ook al 
zitten die zelf vaak aan de andere kant van 
de wereld, hun digitale aanvallen voeren ze 
uit vanaf Nederlandse servers en ook het 
uitwisselen van kinderporno verloopt vaak 
via ons land.
Dat moet stoppen, vinden het Openbaar 
Ministerie en de branche van netwerk en 
hostingbedrijven in Nederland. Daarom heeft 
de branche een nieuwe richtlijn ontwik
keld om illegale content buiten de deur te 
houden. Justitie gaat kijken of bedrijven die 
zich daar niet aan houden, sneller aangepakt 
kunnen worden.

Bulletproof hosting
Sommige hostingbedrijven richten zich speci
fi ek op een criminele klantenkring, die zich 
bijvoorbeeld bezighoudt met phishing, het 
versturen van spam of het opslaan van kinder
porno. Bulletproof hosts worden deze foute 
hostingbedrijven genoemd. Ze adverteren op 
ondergrondse fora zodat klanten uit het zicht 
blijven van de autoriteiten en zodat er anoniem 
betaald kan worden met cryptomunten. 
Het is nog erg lastig om bulletproof hosts te 
vervolgen. “Er is een Europese verordening, 
waar in staat dat je bedrijven in principe niet 
verantwoordelijk kan stellen voor de content 
die ze hosten”, zegt cybercrimeoffi cier van 
justitie Martijn Egberts. “Het is bijzonder moei
lijk om aan te tonen dat ze opzettelijk de ogen 
sluiten voor wat er bij hen wordt opgeslagen of 
op hun netwerk wordt uitgewisseld.” Hij hoopt 
dat de bonafi de bedrijven daar verandering 
in kunnen brengen. Brancheorganisatie Stich
ting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) 
heeft onlangs met de aangesloten netwerk 
en hostingbedrijven afgesproken dat zij beter 
hun best gaan doen om illegale content weg te 
halen. “Ze zullen dus druk moeten uitoefenen 
op hun klanten om het eraf te halen”, zegt 
directeur Michiel Steltman van DINL. “En als 
bedrijven erop worden gewezen dat er rotzooi 
in hun netwerk staat en ze doen er niets aan, 
dan kunnen ze in het vizier van de opsporings
autoriteiten komen.”

100.000 euro
Offi cier van justitie Egberts: “Als jij meldingen 
over kinderporno krijgt maar daar vervolgens 
niets tegen doet, terwijl de rest van de branche 

wél actie onderneemt, dan hopen wij makke
lijker te kunnen bewijzen dat jij met opzet de 
andere kant op kijkt en zo criminelen facili
teert.”
Hij vergelijkt het met onderzoek naar 
witwassen. “Het is in Nederland niet strafbaar 
om rond te lopen met 100.000 euro op zak, 
maar het is wel een indicatie dat je je bezig
houdt met criminaliteit. Een hostingbedrijf heeft 
nu nog de vrijheid om nergens op te letten, 
maar het kan ook een indicatie worden dat het 
zich richt op een publiek dat zich bezighoudt 
met strafbare feiten.” Het heeft er volgens 
branchevertegenwoordiger Steltman al toe 
geleid dat een aantal bedrijven heel actief is 
geworden in het bestrijden van illegale content. 
Bij die bedrijven is het aantal meldingen over 
kinderporno fl ink naar beneden gebracht.

Teleurstelling
In de rechtszaal wordt vooralsnog minder succes 
geboekt. Vorig jaar haalde de politie de bullet
proof hoster MaxiDed uit de lucht. Het bedrijf 
bood onder andere een systeem aan om anoniem 
bestanden uit te wisselen. Dat werd onder andere 
gebruikt om kinderporno te verspreiden. De zaak 
liep afgelopen april uit op een teleurstelling voor 
het OM: in plaats van de gevraagde vijf jaar legde 
de rechtbank vijf maanden op aan een verdachte 
uit Moldavië. De zaak maakt volgens het OM 
duidelijk hoe moeilijk het is om zulke buiten
landse bedrijven effectief aan te pakken. De 
Technische Universiteit Delft brengt momenteel 
in kaart waar illegale content precies staat opge
slagen. Met speciale software worden de Neder
landse netwerken gescand op verboden data.

bron: nos.nl

Hostingbedrijven met illegale data 
op Nederlandse servers
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Durven, Denken, Doen
Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of over-
name. Op de achtergrond spelen deze zaken mee wanneer u volop aan het ondernemen 
bent. In gedachten bent u meestal al verder en krijgen plannen vorm. Met wie moet u 
overleggen en welke stappen zijn de juiste en vooral in welke volgorde? Vaak ontbreekt 
het u aan tijd om hier voldoende aandacht aan te geven. Ook al weet u dat het uiteinde-
lijke succes van uw onderneming daar mede afhankelijk van is. Wat te doen?

Maak uw dromen waar
Een afspraak maken met de professionals van Daamen & Van Sluis is de beste stap 
die u kunt zetten. Zij helpen u uw dromen waar te maken en kunnen u begeleiden op 
fi scaal, bedrijfseconomisch- en fi nancieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning 
bij accountancy, fi scaliteit en HRM/salarissen kunt u terecht. Zowel op nationaal als 
internationaal niveau is de deskundigheid in huis. 

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

Fascinatio Boulevard 722, 2909 VA  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 458 11 44, Fax: 010 - 458 14 49, E-mail: info@daasluis.nl

Kijk voor het laatste nieuws op: www.daasluis.nl

Durven, 
Denken, 
Doen
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De Algemene verordening gegevensbe-
scherming (‘AVG’) schrijft voor dat per-
soonsgegevens passend moeten worden 
beveiligd. Maar wat houdt dit in? De AVG 
geeft enkele randvoorwaarden, maar een 
concrete (minimum) norm is niet gefor-
muleerd. Organisaties worstelen met op 
welke wijze invulling te geven aan dit 
voorschrift.

De AVG geeft aan dat de getroffen beveili
gingsmaatregelen moeten worden afgestemd 
op onder meer de stand van de techniek, de 
uitvoeringskosten, de doelen waarvoor de 
persoonsgegevens worden verwerkt en de 
risico’s voor de betrokken personen (‘betrok
kenen’) als gevolg van de verwerking. Dit bete
kent onder meer dat beveiligingsmaatregelen 
regelmatig moeten worden geactualiseerd, dat 
er een kostenafweging moet worden gemaakt 
en dat het beveiligingsniveau per verwerking 
van persoonsgegevens kan verschillen.

Randvoorwaarden
Daarnaast gelden in dit verband ook enkele 
algemene randvoorwaarden, zoals dat de 
betreffende organisatie niet meer gegevens 
verwerkt dan noodzakelijk, de toegang wordt 
beperkt tot de personen die de gegevens echt 
nodig hebben, de gegevens niet langer worden 
bewaard dan noodzakelijk en dat de organi
satie de genomen maatregelen inzichtelijk kan 
maken. De systemen van organisaties moeten 
daarop zijn afgestemd. Overigens gelden 
deze randvoorwaarden zowel voor (verwer
king)verantwoordelijken als voor verwerkers. 
Schakelt een organisatie een verwerker in 
om bepaalde (soorten) persoonsgegevens te 
verwerken, dan mag die organisatie eisen dat 
de verwerker ook aan deze randvoorwaarden 
voldoet. De verwerker kan daarnaast ook zelf 
rechtstreeks op het niet nakomen van die 
verplichting worden aangesproken (bijvoor
beeld door een betrokkene of de toezicht
houder, de Autoriteit Persoonsgegevens).
Het voorgaande betekent overigens niet dat 
kleinere organisaties lagere eisen aan hun 
beveiliging mogen stellen dan bijvoorbeeld 
multinationals. Alle randvoorwaarden moeten 
in die afweging worden meegenomen. Zo 
zal een kleine organisatie die cameratoezicht 
uitvoert (en daarmee bijzondere persoonsge
gevens verwerkt) dezelfde of zelfs meer bevei
ligingsmaatregelen moeten nemen dan een 
grote retailwinkel die hoofdzakelijk NAWgege

vens van klanten verwerkt. Wel zal bij kleinere 
organisaties vaak een rol spelen dat gegevens 
doorgaans op kleinere schaal worden verwerkt 
en daardoor beter beheersbaar zijn. Daardoor 
zijn de risico’s voor betrokkenen wellicht kleiner 
en kunnen de beveiligingsmaatregelen daarop 
worden afgestemd. Dit moet steeds per orga
nisatie worden beoordeeld.

Technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen
Anders dan velen denken, gaat het bij bevei
ligen niet alleen om de IT/technische maatre
gelen. Organisatorische maatregelen, zoals een 
bedrijfsbeleid of gedragsregels, zijn minstens 
zo belangrijk. Een groot deel van de data
lekken komt niet door cyberaanvallen, maar 
door werknemers die onzorgvuldig handelen. 
Denk bijvoorbeeld aan een kwijtgeraakte USB
stick, een verkeerd verstuurde email of het 
doorklikken op SPAM. Die incidenten hangen 
dan wellicht wel samen met IT, maar het zijn 

toch echt de mensen zelf die ervoor zorgen dat 
persoonsgegevens op straat komen te liggen of 
dat hackers toegang krijgen tot de organisatie. 
Bedenk dus goed dat een veilige ITomgeving 
een belangrijke stap is, maar dat het belang 
daarvan snel afneemt als werknemers op een 
andere wijze alsnog zorgen dat persoonsge
gevens worden gelekt of verloren gaan. Daar
naast is de snelheid en efficiency waarmee 
wordt gereageerd op datalekken of cyber
aanvallen doorgaans essentieel om de risico’s 
omtrent persoonsgegevens te beperken. Ook 
in dat verband zijn passende organisatorische 
maatregelen dus van groot belang. Sommige 
maatregelen zijn zowel van technische als 
organisatorische aard. Denk in dat verband 
aan versleuteling van persoonsgegevens, het 
maken van backups en het evalueren van 
regels en systemen.

DPIA
Als een organisatie twijfelt of de genomen 
beveiligingsmaatregelen voldoende zijn, dan 
is het wellicht interessant om een Data Protec
tion Impact Assessment of DPIA (in het Neder
lands met een lelijk woord ‘gegevensbescher
mingseffectbeoordeling’ genoemd) te laten 
uitvoeren. Een DPIA is in sommige gevallen 
verplicht (bijvoorbeeld bij profiling of groot
schaalse verwerking van bijzondere persoons
gegevens), maar kan ook vrijwillig worden . 
Een onafhankelijke partij beoordeelt dan (onder 

meer) welke verwerkingen worden uitgevoerd, 
waarvoor, de noodzaak daarvan, de risico’s voor 
betrokkenen en de getroffen (of te treffen) 
maatregelen. Vervolgens kan de organisatie 
haar bedrijfsvoering afstemmen op de bevin
dingen uit de DPIA. Een DPIA kan ook worden 
gebruikt om te beoordelen of een organisatie 
er (ITtechnisch en organisatorisch) klaar voor 
is om een bepaalde (risicovolle) gegevensver
werking uit te voeren.

Afsluitend
Cybercrime is voortdurend in ontwikkeling en 
de beveiligingsmaatregelen moeten dat dus 
ook zijn. Evalueer en update de beveiligings
maatregelen dus regelmatig. Daarnaast kunnen 
risico’s aan de voorkant worden beperkt door 
de verwerking van persoonsgegevens te mini
maliseren en persoonsgegevens niet langer te 
bewaren dan nodig. Vervolgens moet per geval 
worden bepaald of de beveiliging toereikend 
is of dat aanvullende maatregelen moeten 
worden genomen.
Heeft u vragen of de beveiliging van persoons
gegevens of over de AVG in het algemeen, 
neem dan contact op met Xander Alders van 
Pellicaan Advocaten (0886272287 of xander.
alders@pellicaan.nl) of een van zijn collega’s 
van het privacy team van Pellicaan Advo
caten. Lees daarnaast meer over privacy op 
de privacy thema website van Pellicaan Advo
caten: https://privacy-recht.com. 

Zorg ervoor dat gegevens 
vOlDOeNDe zijn beveiligd, 
maar wat is vOlDOeNDe?

Xander Alders, Pellicaan Advocaten
www.pellicaan.nl
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Het Rotterdamse zakenreis-
bureau Panta Zakenreizen 
en bookdifferent.com wer-
ken samen om de volgende 
stap te zetten in de transitie 
naar een duurzame reissector. 
Dit door de integratie van de 
Corporate Travel Tool in het 
accommodatie boekingssy-
steem. Die beveelt vanuit het 
aanbod van accommodaties 
de meest geschikte en duur-
zaamste opties aan. Hierdoor 
kan het bedrijfsleven beter 
worden bediend en betrokken 
in haar transitie proces.

De voordelen zijn onder andere CO2 
reductie, meer vorm van duurzaam 
reisbeleid en het verbeteren van 
de prestaties van Maatschappe
lijk Verantwoord Ondernemen. Die 
resultaten kunnen voortaan door het 
bedrijfsleven worden meegenomen 
in de Global Reporting Initiative 

(GRI) van de organisatie. Bookdif
ferent.com heeft 14.000 gecertifi
ceerde hotels bij elkaar gebracht en 
van meer dan twee miljoen hotels 
de CO2 uitstoot berekend. 

Toenemende vraag 
Peter van Vliet, directeur Panta 
Zakenreizen: “Duurzaam staat 
inmiddels bij iedereen hoog op de 
agenda, ook bij ons. Wij merken 
een toenemende vraag van onze 
klanten naar groene en duurzame 
accommodaties. Door de samen
werking met bookdifferent.com 
kunnen wij hier uitstekend aan 
voldoen. Een winwin situatie 
voor beide partijen én het bedrijfs
leven.” Panta Zakenreizen is sinds 
1982 gevestigd in Rotterdam. 
Met ruim 35 jaar ervaring is Panta 
Zakenreizen voor veel nationale 
en internationale bedrijven de 
vaste partner op het gebied van 
zakelijk reizen. 

Digitalisering blijft de belang-
rijke ontwikkeling die de 
wereld de komende jaren 
ingrijpend zal veranderen. 
Concurrenten zijn al begon-
nen. ‘Hoe ver ben jij al?’ wil 
de Kamer van Koophandel 
(KvK) graag weten. “En waar 
liggen dan nog kansen?” zo 
vragen veel ondernemers 
zich af. 

Woensdagavond 19 juni 2019 
krijgen zij op het Ondernemers
plein van de KvK aan de Blaak 
40 in Rotterdam tijdens een 
het avondvullende programma 
‘Digitaal de toekomst in’ daarop 
antwoord. Betere klantrelaties, 
onderscheidende producten 
en diensten en soepel lopende 
bedrijfsprocessen. Dat kan alle
maal volgens de KvK bewerkstel
ligd worden door digitalisering. 
“Ontdek daarom zelf waar digi
tale kansen liggen aan de hand 
van succesvolle ondernemers en 
topexperts. Zij maken je die avond 
deelgenoot van hun digitale 
succesverhaal én hun valkuilen. 
Om jou te inspireren om zelf je 
digitale toekomst vorm te geven. 
Je gaat actief aan de slag met 
eigen ideeën, krijgt feedback van 

andere ondernemers en helpt 
ook hen verder. Spar met collega
ondernemers over de digitale 
toekomst van jouw bedrijf en 
ga met een persoonlijk actieplan 
naar huis,” stelt de organiserende 
ondernemingsorganisatie in het 
vooruitzicht.

Programma
In acht programmablokken nemen 
succesvolle ondernemers en 
experts de deelnemende onder
nemers holografisch mee in hun 
visie op de toekomst. Op het 
programma staan: ‘De klanten van 
de toekomst’, ‘Verkopen: zo kan 
het ook’,  ‘Hoe zet je videomarke
ting in?’, ‘Trends in online marke
ting’, ‘Met data werken aan tevre
dener klanten’. ‘Hoe houd ik het 
veilig?’, ‘Maatwerk voor de massa 
= kassa’  en ‘Gouden regels voor 
het netwerken nu toegepast’. 

Rob Tol
Dit laatste onderdeel wordt 
verzorgd door de Capelse onder
nemer Rob Tol van de Netwerkaca
demie die als geen ander weet 
hoe je het maximale kunt halen 
uit deze netwerkbijeenkomst.
Deelname is gratis. Aanmelden op 
www.kvk.nl/evenementen

Traveltool voor groen 
zakenreizen

Slim aan de slag met je digitale toekomst 

Ondernem
ersnieuw

s
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Meer en meer horen we de kreet warm-
tepomp’ opkomen, maar wat is een 
warmtepomp en wat kunnen we ermee. 
Een woning of gebouw verwarmen zon-
der een verwarmingsketel lijkt vreemd, 
maar is al jaren mogelijk met een warm-
tepomp.  Het principe van een warmte-
pomp is eenvoudig uit te leggen en leuk 
om te weten.

Het klinkt misschien vreemd, maar de eerste 
warmtepomp werd al in gebruik genomen 
begin 20e eeuw. Het was toen nog geen succes, 
maar het was wel de eerste aanzet om een 
ruimte te verwarmen, met een andere warm
tebron dan een verwarmingsketel. Het prin
cipe van een warmtepomp is heel eenvoudig. 
Het is eigenlijk een koelinstallatie, waarbij het 
koelproces wordt omgedraaid. Koelen van een 
ruimte is eigenlijk de warmte onttrekken en 
vervolgens naar buiten verplaatsen. Dit proces 
kan eenvoudig worden omgedraaid, waardoor 
warmte aan de buitenlucht wordt onttrokken 
en vervolgens naar binnen verplaatst. U denkt 
waarschijnlijk, hoe kan dit nou als het winter is? 
Koelen is een natuurkundig proces en vanuit de 
natuurkunde is bekend, dat het absolute 0 punt 
niet 0°C is, maar -273°C, of wel 0 kelvin. Alles 

boven de -273°C (0 kelvin) heeft een bepaalde 
warmte en kan met een warmtepomp aan de 
buitenlucht worden onttrokken. 

Digitale techniek
Toen in de jaren 70, van de 20e eeuw, de ener
giecrisis uitbrak, was de warmtepomp moge
lijk een grote energiebespaarder. De techniek 
was echter nog niet zover als nu, waardoor de 
mogelijkheden beperkt waren en de warmte
pomp al snel zijn populaire positie in de markt 
verloor. Met de intreding van de digitale tech
niek, eind vorige eeuw, werden de mogelijk
heden zeer divers en heeft de warmtepomp 
aanzienlijk besparende elementen in zich. 
Het is daarmee niet meer alleen een ruimte 
verwarmen of koelen, maar ook de moge
lijkheid om een boiler te verwarmen, zonder 
daarbij extra energie te gebruiken.

Warmtepompen bijna altijd 
toepasbaar
Mede door de ontwikkelingen van de digitale 
techniek, en met name de toepassing op warm
tepompen, is Compair Airconditioning & Warm
tepompen ontstaan. Opgericht in 1997 en al 20 
jaar past Compair dagelijks warmtepompen toe 
in allerlei verschillende samenstellingen. 

U moet daarbij denken aan kantoorpanden, 
hotels en woningen. Onlangs heeft Compair 
in 200 vakantiewoningen in Safaripark Beekse 
Bergen warmtepompinstallaties geplaatst.

Duurzame klimaatbeheersing
Duurzaam bouwen is vandaag de dag niet 
meer weg te denken uit onze samenleving. 
Ook de overheid stimuleert het gebruik van een 
warmtepomp en heeft hiervoor een subsidie
regeling voorgesteld. Die is niet alleen bedrijfs
matig, maar ook voor de particulier toepasbaar. 
Vraag bij Compair naar de mogelijkheden.  

Compair
Mient 12 -14, 2903 
LC Capelle aan den IJssel
010 442 25 64
www.compair-airco.nl

Warmtepompen van Compair
De meest energiezuinige manier 
van klimaatbeheersing
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Krimpen aan den IJssel

nèt even anders

Kantoor huren op maat
voor zowel zakelijke dienstverlening
als zorggerelateerde bedrijven
in een compleet gerenoveerd
kantorencentrum
 

Full-ServiceFull-Service
inclusief receptiediensten
telefoonservice, meubilair
glasvezel internet en vrij parkeren

Flexibel
korte contracten, ruimte voor
doorgroeien en flexibele voorwaarden
  

U bent altijd welkom!
Kanaalweg 33/35 in Capelle a/d IJssel
010 - 820 0850 | www.facilitypoint.eu

Kantorencentrum
Zorgcentrum

Wonen & Werken
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Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Die zorgt ervoor dat in de hele 
EU dezelfde privacywetgeving geldt. De 
AVG is zeker niet vrijblijvend, maar na 
de storm van publiciteit rond de invoe-
ring medio 2018 is het angstwekkend 
stil rondom dit onderwerp in 2019. 
Maar de AVG bestaat nog steeds en 
verplicht u als ondernemer ook van-
daag nog tot een kritische houding ten 
opzichte van privacy van klanten en 
medewerkers.

De Algemene verordening gegevensbescher
ming (AVG) legt de verantwoordelijkheid bij u 
als organisatie om aan te tonen dat u aan de 
privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw 
verantwoordingsplicht (accountability) levert u 
een belangrijke bijdrage aan de bescherming 
van het grondrecht van mensen op privacy. De 
ondernemer moet kunnen laten zien dat er de 
juiste technische en organisatorische maatre
gelen zijn genomen om persoonsgegevens te 
beveiligen 

Identiteitsfraude
Gemiddeld zit iemand met zijn gegevens in 
honderden tot duizenden bestanden, zowel 
van het bedrijfsleven als van de overheid. 
Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat 
zijn persoonsgegevens voldoende worden 
beveiligd. Slechte beveiliging kan leiden tot een 
datalek en vervolgens tot misbruik van deze 
gegevens. Bijvoorbeeld voor identiteitsfraude.

Maatregelen voor beveiliging
Bedrijven en overheden die persoonsgegevens 

gebruiken moeten deze volgens de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) bevei
ligen. Zo voorkomen ze datalekken. 
Volgens de AVG moeten bedrijven en overheden 
hiervoor passende technische en organisatori
sche maatregelen nemen:
•  Organisaties moeten moderne techniek 

gebruiken om persoonsgegevens te bevei
ligen.

•  Verder moeten zij niet alleen naar de techniek 
kijken, maar ook naar hoe zij als organisatie 
met persoonsgegevens omgaan. Wie heeft er 
bijvoorbeeld toegang tot welke gegevens?

Vooraf nadenken
Organisaties die persoonsgegevens gaan verza
melen, moeten vooraf nadenken over de bevei
liging hiervan. En beveiliging van persoons
gegevens moet binnen een organisatie een 
blijvend punt van aandacht zijn.

Andere partijen
Als organisaties andere partijen inschakelen 
om persoonsgegevens te verwerken, dan 
moeten deze verwerkers voldoende maatre
gelen treffen om de gegevens te beveiligen. 
Organisaties die gegevensverwerking door een 
verwerker laten uitvoeren, blijven verantwoor
delijk voor de naleving van de AVG. 

Leed en boetes besparen
Kortom privacy verdiend constante aandacht. 
Grotere bedrijven zullen in veel gevallen daar 
een speciaal voor getrainde medewerker 
hebben aangesteld. Maar ook voor het MKB 
geldt de AVG. Wees dus alert en kritisch, of laat 
u ondersteunen door specialisten. Dat kan veel 
leed (en boetes) besparen.

Cybercrime en AVG

René Verbruggen, Daamen & van Sluis
www.daasluis.nl

financieel Accent

IJBM 31




