
Ondernemen in een 
hangmat
In het noorden van Nederland zijn de scholen al half augustus begonnen, 

en in midden en zuid Nederland is men ook weer aan het werk. 

Zelf ben ik ook weggeweest. 

Met de camper een beetje rondgezworven door Midden Europa.

Voordat ik weg kon, was het zeker nog even aanpoten. Er komen toch 

altijd op het laatste moment nog spoedklussen tussendoor, ondanks dat 

ik ruim van te voren had ingepland om mijn werklast op tijd af te bouwen. 

En ben je dan met je camper onderweg, kostte het ook deze keer weer 

moeite om überhaupt los te komen van het werk. In de eerste dagen blijf 

ik bijvoorbeeld nog regelmatig mijn e-mail controleren om te zien of alles 

loopt, zoals ik hoop.

Daarnaast spoken er in het begin van de vakantie nog allerlei ideeën door 

mijn hoofd, waar ik de afgelopen maanden nog niet echt goed over heb 

kunnen nadenken. In de eerste week lig ik dan ook hoofdzakelijk in mijn 

hangmat na te denken over al die ideeën. 

En kennelijk liggen meer ondernemende mensen tijdens hun vakantie in 

een hangmat na te denken, want zodra ik weer op kantoor ben, beginnen 

de eerste klanten weer te bellen. Het begint met het inwinnen van 

algemene informatie over hoe een en ander beschermd kan worden door 

middel van merkregistratie of patentbescherming.

Helaas mag ik niet vertellen, wat die ondernemende mensen allemaal bij 

ons beschermen. Maar om een idee te krijgen, wat er zoals bedacht is, zou 

je kunnen kijken in de patentdatabase Espacenet. Alleen in 2014 al zijn 

er bijvoorbeeld 22 verschillende ideeën op het gebied van hangmatten 

vastgelegd. Je zou denken dat een product, zoals een hangmat, al 

helemaal uitgedacht zou zijn, maar een echte ondernemer verzint 

altijd weer wat nieuws.

Een aantal weken later belt men weer om uit te laten zoeken of de 

bescherming ook mogelijk is. 

We gaan dan zoeken in de merk of patentdatabase om te bepalen wat de 

mogelijkheden voor bescherming zijn.

Tegelijkertijd zijn de ondernemers hun strategie verder aan het uitwerken, 

zodat ze het product ook echt op de markt kunnen krijgen. Dat betekent 

voor sommigen, dat ze contacten gaan leggen met eventuele fabrikanten 

en anderen houden het meer in eigen hand en beginnen met het maken 

van bouwtekeningen voor het product.

Wanneer wij aangeven dat er mogelijkheden voor bescherming zijn, 

wordt vaak de volgende stap genomen om de bescherming dan ook 

daadwerkelijk vast te leggen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de 

merkregistratie of de patentaanvraag bij de betreffende officiële instantie 

wordt ingediend en vanaf dat moment mag het nieuwe product in de 

openbaarheid komen: tijd voor de product lancering. (en natuurlijk hoopt 

men binnenkort vaker in een hangmat te kunnen liggen, genietend van het 

succes van het nieuwe product)

Ondernemen in een 
hangmat
In het noorden van Nederland zijn de scholen al half augustus begonnen, 

en in midden en zuid Nederland is men ook weer aan het werk. 

Zelf ben ik ook weggeweest. 

Met de camper een beetje rondgezworven door Midden Europa.

Voordat ik weg kon, was het zeker nog even aanpoten. Er komen toch 

altijd op het laatste moment nog spoedklussen tussendoor, ondanks dat 

ik ruim van te voren had ingepland om mijn werklast op tijd af te bouwen. 

En ben je dan met je camper onderweg, kostte het ook deze keer weer 

moeite om überhaupt los te komen van het werk. In de eerste dagen blijf 

ik bijvoorbeeld nog regelmatig mijn e-mail controleren om te zien of alles 

loopt, zoals ik hoop.

Daarnaast spoken er in het begin van de vakantie nog allerlei ideeën door 

mijn hoofd, waar ik de afgelopen maanden nog niet echt goed over heb 

kunnen nadenken. In de eerste week lig ik dan ook hoofdzakelijk in mijn 

hangmat na te denken over al die ideeën. 

En kennelijk liggen meer ondernemende mensen tijdens hun vakantie in 

een hangmat na te denken, want zodra ik weer op kantoor ben, beginnen 

de eerste klanten weer te bellen. Het begint met het inwinnen van 

algemene informatie over hoe een en ander beschermd kan worden door 

middel van merkregistratie of patentbescherming.

Helaas mag ik niet vertellen, wat die ondernemende mensen allemaal bij 

ons beschermen. Maar om een idee te krijgen, wat er zoals bedacht is, zou 

je kunnen kijken in de patentdatabase Espacenet. Alleen in 2014 al zijn 

er bijvoorbeeld 22 verschillende ideeën op het gebied van hangmatten 

vastgelegd. Je zou denken dat een product, zoals een hangmat, al 

helemaal uitgedacht zou zijn, maar een echte ondernemer verzint 

altijd weer wat nieuws.

Een aantal weken later belt men weer om uit te laten zoeken of de 

bescherming ook mogelijk is. 

We gaan dan zoeken in de merk of patentdatabase om te bepalen wat de 

mogelijkheden voor bescherming zijn.

Tegelijkertijd zijn de ondernemers hun strategie verder aan het uitwerken, 

zodat ze het product ook echt op de markt kunnen krijgen. Dat betekent 

voor sommigen, dat ze contacten gaan leggen met eventuele fabrikanten 

en anderen houden het meer in eigen hand en beginnen met het maken 

van bouwtekeningen voor het product.

Wanneer wij aangeven dat er mogelijkheden voor bescherming zijn, 

wordt vaak de volgende stap genomen om de bescherming dan ook 

daadwerkelijk vast te leggen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de 

merkregistratie of de patentaanvraag bij de betreffende officiële instantie 

wordt ingediend en vanaf dat moment mag het nieuwe product in de 

openbaarheid komen: tijd voor de product lancering. (en natuurlijk hoopt 

men binnenkort vaker in een hangmat te kunnen liggen, genietend van het 

succes van het nieuwe product)

Ondernemen in de zorg 
en governance
Is ondernemen in de zorg nog leuk? Sommige zorgaanbieders lijden onder de 
huidige fi nancierings- en regeldruk. Andere zorgaanbieders zien de uitdaging. 
Zij ontwikkelen dienstverleningsconcepten die inspelen op de wensen van de 
cliënt, concepten die meer omvatten dan medische handelingen en zorg. 

Zo kunnen we ook vanuit meerdere invalshoeken kijken naar de publicatie van 
de IGZ-lijst verpleeghuiszorg en de tarievenlijst van de ziekenhuizen. Deze zor-
gen voor veel ophef. Maar voor veel zorginstellingen is het een bewijs dat ze 
op de goede weg zitten. Ook zien sommigen het als een startsein om kwaliteit 
van zorg en transparantie te verbeteren.

Goed bestuur en toezicht
Kwaliteit en transparantie zijn grote thema’s in de zorg. Het blijkt dat ‘goed 
bestuur en toezicht’ bijdragen aan goede zorg. Goede zorg, goed bestuur en 
goed toezicht zijn van elkaar afhankelijk en moeten elkaar versterken, in het 
belang van de cliënt. ‘Goed bestuur en toezicht’ oftewel ‘governance’ is dus 
essentieel voor een zorgorganisatie. 

Nieuwe wetten en zelfregulering
De Ministers van VWS en Veiligheid en Justitie zetten hier niet voor niets fl ink 
op in. Met nieuwe wetten en het stimuleren van zelfregulering: de Wet Kwa-
liteit Klachten en Geschillen in de Zorg, het wetsvoorstel Bestuur & Toezicht 
rechtspersonen, de WNT, het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg, cliënt medezeggenschap en tot slot de aangekondigde aanpassing van 
de Zorgbrede Governance code. Wij kunnen ons voorstellen dat u overzicht 
zoekt in deze wirwar aan regels. Het gaat om een zware verantwoordelijk-
heid, waarbij bestuurders aansprakelijk gesteld kunnen worden én onder het 
vergrootglas liggen.

Event Governance in de zorg
Wij helpen u het overzicht te houden. De KienhuisHoving Academy organi-
seert op 22 november a.s. een Event over Governance in de zorg. Vanuit diverse 
invalshoeken bespreken wij de actuele ontwikkelingen en wat deze beteke-
nen voor u als bestuurder of toezichthouder. 

Ondernemen in de zorg? We kunnen het voor u als bestuurder of toezichthou-
der niet leuker maken, dat doet u zelf wel. Maar wel wat makkelijker. Wij zien 
u graag op 22 november a.s.!
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