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Agenda

9 oktober  Gezamenlijke FOZ bijeenkomst
   Theaterzaal van dorpshuis Swanla te Zevenhuizen 

      
6 november  Bedrijvenborrel bij Objekt Reclame
   Ambachtweg 4, Moordrecht

13 december Kerst-Inn   
   

Tijdens de gezellige en spannende WK weken gaat het leven "gewoon" door en hebben we 
gemeend u toch de tweede nieuwsbrief van dit jaar te presenteren.

Op dit moment hebben we net de 1/8 finale overleeft en denken we toch voorzichtig aan de 
mogelijkheden om wereldkampioen te kunnen worden. Op het moment dat u dit leest zijn we 
wellicht al weer uit die droom, of juist niet! Het mooie aan deze onzekerheid is dat het een 
dagelijks onderwerp is van gesprek, zeker als er dan ook nog een speler met Moordrechtse roots 
goed blijkt te presteren. Met enige regelmaat staat het hele dorp dan ook op zijn kop. Het is mooi 
om te zien dat dit gezamenlijke enthousiasme voor een positieve flow zorgt.
Laten we hopen dat we die flow kunnen vasthouden, los van de verdere resultaten op het WK in 
Brazilië.  

Vandaag hebben wij als FOZ ook een positieve ervaring gehad in onze eerste kennismaking 
met het nieuwe college van B&W. Tijdens een lunch bijeenkomst op het raadhuis hebben 
we de gelegenheid gehad kennis te maken met de nieuwe wethouders en uiteraard was de 
burgemeester als voorzitter ook aanwezig, evenals onze beide bedrijfscontact functionarissen.

U heeft in het onlangs gepresenteerde collegeprogramma 2014-2018 kunnen lezen welke 
ambities dit college heeft en uiteraard is daar het nodige over van gedachten gewisseld.

Er is aangegeven dat overleg in vergelijkbare setting of eventueel alleen met de wethouder EZ ook 
in de loop van het jaar naar behoefte weer ingepland kan worden. Samenwerking tussen overheid 
en ondernemers wordt door beide partijen als zeer wenselijk gezien en wij hebben uiteraard 
benadrukt dat dit dan ook wel twee richtingsverkeer dient te zijn. Dus als de overheid ons nodig 
heeft, dan weten ze ons te vinden, maar als er interessante diensten of werkzaamheden door 
lokale ondernemers kunnen worden uitgevoerd, dan zullen deze ook in de gelegenheid moeten 
worden gesteld om daarvoor een aanbieding te doen.

Om dit handen en voeten te geven is er door het college toegezegd later in het jaar nogmaals 
een avond te beleggen om het aanbestedingsbeleid aan de ondernemers toe te lichten en om er 
hierbij tevens speeddate sessies aan te koppelen waarin ondernemers de gelegenheid krijgen zich 
voor te stellen aan de verantwoordelijke "inkopers" van gemeente Zuidplas. De datum volgt nog 
en uiteraard zullen wij u daar tijdig van op de hoogte brengen. 

Rest mij nog om u een goede afloop van het WK toe te wensen en mochten we onverhoopt
toch geen wereldkampioen worden, dan rekenen we maar op onze Nederlands renners in de 
Tour de France! 

Frans Vink
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Op maandag 31 maart 2014 vond de jaarlijkse ledenvergade-
ring plaats bij Brasserie Florijn. Tijdens de vergadering hebben 
we afscheid genomen van Wilco Stolk als bestuurslid. Hij is 
door het bestuur en de aanwezige leden bedankt voor zijn 
inzet gedurende de afgelopen 12 jaar!
Als nieuw bestuurslid wordt Rob Reijm van View on IT van 
harte welkom geheten in het bestuur. Hij zal de functie van 
secretaris gaan vervullen.

Tijdens de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

• Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te 
vinden vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar;

• Nieuwe leden ontvangen het 1e jaar een introductiekorting 
van 50% op het lidmaatschap;

• Niet alleen ondernemers die gevestigd zijn in Moordrecht 
kunnen lid worden, maar ook ondernemers met binding in 

Ondernemersvereniging Moordrecht zoekt nog uitbreiding 
voor haar PR-commissie!

Deze commissie, bestaande uit Jaqueliene Vink, Anita Vink en 
Ingrid van ’t Slot, is nog op zoek naar een vierde, enthousiaste 
man of vrouw die het leuk vindt hen te helpen met de public 
relations van de OVM.

Ben jij diegene naar wie we op zoek zijn?
Stuur dan een berichtje naar info@ovm-moordrecht.nl

Moordrecht zijn van harte welkom bij de vereniging;
   • Leden meer betrekken bij de vereniging door -naast het da-
gelijks bestuur- een tweetal commissies op te zetten.  Te weten: 
een PR-commissie en een activiteitencommissie.

Tijdens de vergadering werd de vraag gesteld of er naast het 
organiseren van bedrijvenborrels misschien ook bepaalde cur-
sussen gezamenlijk gedaan kunnen worden?
Marijn Maaijen van Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V. 
haakte hier gelijk op in en nodigde onze leden uit voor het 
volgen van een BHV-cursus  bij hem op het bedrijf. Het leuke 
van deze spontane actie is dat zich hiervoor 9 personen heb-
ben aangemeld. 
Namens het bestuur van de OVM willen we Aannemingsbedrijf 
C. de Kwaadsteniet hartelijk bedanken voor de gastvrijheid.

Tijdens het begin van de meteorologische lente was er een 
eerste gezamenlijke voorjaarsbijeenkomst van de FOZ. Op de 
prachtige locatie Leefgoed de Olifant in Nieuwerkerk aan den 
IJssel werden we buiten ontvangen in een sfeervolle ambiance.

Er waren veel leden vanuit de VION en ook de nodige leden 
van OVM en OKZM naar deze bijeenkomst gekomen. De op 
dat moment al voormalige wethouders Bosman en Verbeek
en beide bedrijfscontact functionarissen zorgden voor verte-
genwoordiging vanuit de Gemeente Zuidplas.

Het was een plezierige bijeenkomst waar de leden van ver-
schillende verenigingen weer uitgebreid van de gelegenheid ge-
bruik maakten onderling te netwerken. Verder was er uiteraard
gezorgd voor een prima hapje en drankje zodat de leden na 

een speech van onze voorzitter Martine Goedegebuure tevre-
den konden terug zien op een geslaagde bijeenkomst.

Op 9 oktober a.s. zal onze gezamenlijke najaarsbijeenkomst 
plaats vinden noteert u deze datum vast in de agenda. Er is 
een inspirerende spreker gevonden en uiteraard kunt u weer 
blijven eten en uitgebreid netwerken.  

oz

FOZ nieuws

Algemene ledenvergadering

Oproep

Activiteitencommissie
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben een aantal leden 
zich aangemeld voor de activiteitencommissie.

Deze commissie bestaat uit Marco Bos, Marijn Maaijen, 
Dianne Heersmink-Littouw en Patricia Schook.



Nieuwsbrief Juli 2014

3

F oto impressie 25 jarig bestaan OVM
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Wethouder Hazelebach en

bedrijfscontactfunctionaris

Vera Boxhoorn helpen de taart snijden

De feestcommissie wordt toegesproken 

en bedankt door de voorzitter.

Overhandiging cheque voor het 

Dierentehuis Midden-Holland.
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Op 22 mei jl. waren de -bij de OVM aangesloten- bedrijven te 
gast bij Vivere Verzorgd Wonen, in het prachtig verbouwde, voor-
malige, gemeentehuis van Moordrecht. Een pand met historie, 
zoals men wellicht weet. Een klein stukje geschiedenis ....

In 1874 heeft de familie Drost-IJserman dit statige pand neerge-
zet als opvanghuis voor wezen, waarna het in 1938 uiteindelijk 
leeg kwam te staan. In het testament van de inmiddels overleden 
familie Drost-IJserman was bepaald, dat het beheer van het 
weeshuis, de goederen en de fi nanciën in handen moest zijn van 
een op te richten stichting: Drost-IJserman. 

Brasserie Florijn
Kerklaan 10
2841 XH  MOORDRECHT
Tel.: 0182 – 372356
e-mail: info@brasseriefl orijn.nl

Hadro Techniek B.V.
Westbaan 270
2841 MC  MOORDRECHT
Tel.: 0182 – 527190
e-mail: info@hadro.nl

Eigenaar: De heer R. Florijn

www.brasseriefl orijn.nl

Eigenaar: De heer I. Drost

www.hadro.nl

N ieuwe leden

En zo kwam het, dat Rotterdamse weeskindertjes in de oorlogs-
jaren opnieuw een onderkomen vonden in dit oude weeshuis, 
beheerd door deze Stichting. 
Nadat zij weer elders onderdak hadden gevonden, werd het 
pand omgebouwd tot een rusthuis. Een rusthuis met kleine 
kamertjes en gedeeld sanitair voor de bewoners; het lijkt in niets 
op het luxe onderkomen van vandaag de dag! 
In 1975 werd het pand dan ook afgekeurd als rusthuis en 
verkocht, omdat het toenmalige bestuur geld nodig had voor de 

B edrijvenborrel Vivere Verzorgd Wonen

bouw van zorgcentrum ‘Moerdregt’, wat helaas binnenkort om 
andere redenen zijn deuren moet gaan sluiten.
De gemeente Moordrecht kocht het pand en heeft het tot 
2010 in gebruik gehad als gemeentehuis. En zo zullen de meeste 
inwoners het pand dan ook kennen. Door de gemeentelijke fusie 
van Moordrecht, Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk aan 
den IJssel kwam het pand opnieuw leeg te staan. Aanvankelijk 
had de gemeente het plan er een dorpshuis van te maken, maar 
om fi nanciële redenen liep dit plan op de klippen. De Stichting 
Drost-IJserman wilde het pand graag in originele staat behouden 
en besloot het na 37 jaar terug te kopen. 

En zo was de cirkel was weer rond. In het najaar van 2013 
opende Vivere Verzorgd Wonen haar deuren aan het Westeinde 
in Moordrecht. 
Na de opening door OVM-voorzitter Frans Vink, werd een ieder 
nogmaals hartelijk verwelkomd door gastvrouw van deze avond, 
en directeur van Vivere Wonen, Wendy Hopmans. 

Op luchtige en amusante wijze vertelde Wendy haar gasten 
hoe zij 15 jaar geleden startte met thuiszorgorganisatie Sanare 
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B edrijvenborrel Vivere Verzorgd Wonen [vervolg]

Zorg & Welzijn. Haar passie voor zorg, in combinatie met gevoel 
voor ondernemerschap, resulteerde in 2013 in Vivere Verzorgd 
Wonen. Vivere is een particuliere organisatie die een totaalpak-
ket van wonen, dienstverlening en zorg biedt. 

Vivere kent 12 zorgappartementen voor mensen vanaf 18 jaar, 
die vanwege een (lichamelijke) beperking niet meer thuis kunnen 
wonen. Deze huurappartementen zijn van alle gemakken voor-
zien en de thuiszorg is hier 24 uur per dag aanwezig. Maar ook 
voor dagopvang kunnen mensen bij Vivere terecht.
Daarnaast zijn er drie prachtige logeerkamers waar cliënten 
kunnen verblijven, na bijvoorbeeld een operatie of om hun 
mantelzorger de gelegenheid te bieden om tijdelijk de zorg over 
te dragen, zodat ook zij even van een zorgeloze vakantie kun-
nen genieten. Ook deze fraaie  logeerkamers zijn voorzien van 
alle mogelijke hulpmiddelen, zo konden de ondernemers deze 
avond zelf constateren. Want naast de borrel en heerlijke hapjes, 
werden de ondernemers ook onthaald op een uitgebreide 
rondleiding; een sfeervolle huiskamer, een ultramoderne lift, 
een activiteitencentrum, een fraaie keuken, een stalling voor de 
scootmobielen.
Zelfs een biljartkamer is in de plannen opgenomen.
Daar is echter nog wel één aandachtspuntje want de biljarttafel 
zelf ontbreekt nog! 
Mocht iemand toevallig nog een goede biljarttafel weten, die 
toch niet gebruikt wordt....?!? 

Wendy’s motto is: “Zorgen op een ouderwetse manier en niet 
met de stopwatch in de hand”. Iedere bewoner is bij haar klant, 
die aandacht en ‘zorg op maat’ mag verwachten.
Dat is niet alleen de zorg van de werknemers van Vivere en 
Sanare, maar daar is uiteraard ook enige hulp van vrijwiligers 
voor nodig. 

De wens van Wendy is om haar netwerk binnen Moordrecht 
nog verder uit te breiden, zodat steeds meer mensen op de 
hoogte raken van haar passie ‘Zorgen voor Mensen’. Bent of 
kent u iemand die daar graag zijn of haar steentje aan zou willen 
bijdragen? Neem dan contact met Vivere op, via mail post@
viverewonen.nl of bel 0182-603254. 
Wendy Hopmans en de cliënten van Vivere zullen er zeker blij 
mee zijn!

Vivere Verzorgd Wonen, hartelijk dank dat we deze avond bij 
jullie te gast mochten zijn!

Wilt u uw bedrijf ook eens in the picture zetten? Neem dan 
contact op met het secretariaat van de Ondernemersvereniging 
via info@ovm-moordrecht.nl. 

In de MKB-visie belicht de Rabobank de kansen voor onderne-
mers in het MKB. Kansen die zich voordoen door vernieuwing. 
En vooral door dingen anders te doen en andere dingen te doen.
Wat is de meerwaarde van vernieuwing door samenwerking 
voor u als ondernemer in het MKB? Wellicht zijn de mogelijkhe-
den tot samenwerking eenvoudiger en dichterbij dan u denkt? 

U leest het in de MKB-visie: ‘Meer kansen door samen te 
vernieuwen’.

https://www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/mkb_visie/

Financieel nieuws
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Wet werk en zekerheid

Door: Pellicaan Advocaten N.V.

Welke acties worden van een werkgever verwacht?
Op 18 februari 2014 is het wetsvoorstel Wet werk en zeker-
heid (hierna: WWZ) door de Tweede Kamer aangenomen. 
Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen 
flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij de twee-
deling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan 
en flexwerkers wordt verminderd.

Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel WWZ 
aangenomen, met dien verstande dat de wijzigingen nog even 
op zich laten wachten. In eerste instantie was het de bedoeling 
dat een belangrijk deel van het wetsvoorstel al op 1 juli 2014 
in werking zou treden. Dit is verschoven naar 1 januari 2015. 
Een aantal wijzigingen zal pas na 1 januari 2015 in werking tre-
den. In dit artikel zal een aantal belangrijke wijzigingen worden 
besproken en zal worden aangegeven op welke punten het 
wenselijk is dat een werkgever actie onderneemt.

Transitievergoeding
Het nieuwe artikel 7:673 BW regelt dat werkgevers een tran-
sitievergoeding aan werknemers zijn verschuldigd indien de 
arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd 
en door de werkgever wordt beëindigd, dan wel niet wordt 
verlengd. Eveneens is de vergoeding verschuldigd indien de 
arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer wordt 
beëindigd, dan wel niet wordt verlengd als gevolg van ernstig 
verwijtbaar handelen van de werkgever.

Dit betekent dat er ook een vergoeding verschuldigd is indien 
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na twee jaar van 
rechtswege eindigt en niet wordt verlengd. Houd hiermee 
rekening bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd. Het kan in dergelijke situaties handig zijn om 
geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar aan 
te gaan, maar om een arbeidsovereenkomst voor de duur van 
364 dagen te sluiten.

De hoogte van de vergoeding is over de eerste 120 maan-
den van de arbeidsovereenkomst gelijk aan 1/6 deel van het 
maandsalaris voor elke periode dat de arbeidsovereenkomst 
zes maanden heeft geduurd en gelijk aan 1/4 deel van het 
maandsalaris voor elke daaropvolgende periode van zes maan-
den. De vergoeding is gemaximeerd tot € 75.000 of, indien het 
loon hoger is dan dit bedrag, een bedrag gelijk aan ten hoogste 
een jaarsalaris.

Geen proeftijd bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst 
tot zes maanden
Een andere wijziging waarmee werkgevers per 1 januari 2015 
rekening moeten houden is dat het niet meer mogelijk is om in 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor de duur van 

Juridisch nieuws

maximaal zes maanden een proeftijdbeding op te nemen. Indien 
een dergelijk beding toch wordt opgenomen, is het op grond 
van het nieuwe artikel 7:652 lid 4 jo lid 8 sub f BW nietig. 
Een proeftijd kan zeer wenselijk zijn aangezien beide partijen 
bevoegd zijn om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke 
ingang op te zeggen. Hecht u als werkgever veel waarde aan 
een proeftijdbeding, overweeg dan bijvoorbeeld om een eerste 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan voor een 
langere duur dan zes maanden.

Nieuwe eisen concurrentiebeding
Onder de nieuwe wetgeving is een concurrentiebeding slechts 
rechtsgeldig als de betreffende arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd wordt aangegaan. Daarop wordt een uitzon-
dering gemaakt; het is mogelijk om een rechtsgeldig concur-
rentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd, mits uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke 
motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzake-
lijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De 
toets aan de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen vindt 
pas plaats op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. 
Wees hier als werkgever op bedacht en laat uw werknemer 
niet zomaar uw concurrent worden.

Invoering aanzegtermijn tijdelijke arbeidsovereenkomsten
Het nieuwe artikel 7:668 BW bepaalt dat de werkgever de 
werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk moet informeren 
over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst 
en bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder de 
werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Dit is 
niet nodig indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 
een periode korter dan zes maanden of indien schriftelijk is 
overeengekomen dat de overeenkomst eindigt op een tijdstip 
dat niet op een kalenderdatum is gesteld (denk bijv. aan een 
project). Doet een werkgever dit niet, dan is hij aan de werk-
nemer een vergoeding van één maandsalaris verschuldigd. Doet 
een werkgever dit niet tijdig, dan is hij aan de werknemer een 
vergoeding naar rato verschuldigd. De regeling geldt met ingang 
van 1 januari 2015, maar is nog niet
van toepassing op arbeidsovereenkomsten die eindigen voor
1 februari 2015.

Ketenregeling gaat ingrijpend veranderen
Onder de nieuwe wetgeving gaat tevens de ketenregeling “op 
de schop”. Overigens wel pas met ingang van 1 juli 2015. De 
huidige ketenregeling biedt volgens de regering teveel mogelijk-
heden om werknemers structureel en langdurig in te schakelen 
op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Om die reden 
wordt de ketenregeling ingrijpend gewijzigd. De maximumter-
mijn van de ketenbepaling wordt teruggeschroefd van drie naar 
twee jaar.  Werknemers met arbeidsovereenkomsten (meer 
dan één) voor bepaalde tijd, die elkaar met tussenpozen van 
ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode 
van 24 maanden hebben overschreden, treden met ingang van 
de dag van de overschrijding voor onbepaalde tijd in dienst.  
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Mocht u vragen hebben over dit onderwerp,
dan kunt u contact opnemen met: Pellicaan Advocaten N.V.

 vervolg juridisch nieuws

Voorheen was dit pas na 36 maanden. Indien meer dan drie 
voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar 
hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maan-
den, geldt de laatste arbeidsovereenkomst tevens voor onbe-
paalde tijd, ook indien er nog geen 24 maanden zijn verstreken. 
Van deze wettelijke regeling kan bij cao worden afgeweken, al 
zijn ook deze afwijkmogelijkheden onder de nieuwe wetgeving 
sterk beperkt.

Bij cao kan de periode van 24 maanden worden verlengd tot 
ten hoogste 48 maanden en kan het aantal tijdelijke arbeids-
overeenkomsten worden verhoogd van drie naar ten hoogste 
zes. Afwijken bij cao is echter slechts toegestaan indien het 
een uitzendovereenkomst betreft of indien de intrinsieke aard 
van de bedrijfsvoering van de betreffende functies of functie-
groepen deze verlenging of verhoging vereisen. Welke functies 
hieronder kunnen vallen, is nog niet duidelijk.

Achtmaandencontract het nieuwe jaarcontract?
In de literatuur wordt gespeculeerd dat het jaarcontract zal 
worden vervangen door het achtmaandencontract. Immers, 
in dat geval is het toegestaan om een proeftijdbeding op te 

nemen en is het op grond van de nieuwe ketenregeling toege-
staan om drie keer een achtmaandencontract aan te gaan, zon-
der dat de termijn van 24 maanden wordt overschreden. In dat 
geval is bij beëindiging na twee jaar wel de transitievergoeding 
verschuldigd, zodat een eerste contract van zeven maanden, 
verlengd met tweemaal een contract voor acht maanden wel-
licht nog meer voor de hand ligt.

Naast voornoemde wijzigingen staan ons tevens een aantal 
ingrijpende wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht te 
wachten. Wilt u meer weten over de verwachte wetswijzigin-
gen, neem dan contact op met mij of één van mijn arbeids-
rechtcollega’s van Pellicaan Advocaten N.V.

Mw. mr. S. Tchai
Advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij Pellicaan 
Advocaten N.V. te Rotterdam


