
 

Buiten is het herfst, in het bedrijfsleven schijnt een waterig zonnetje 

  

Nu de bladeren van de bomen vallen en het weer guur en koud aan het worden is lijkt in het bedrijfsleven 

toch echt structureel een waterig zonnetje door te breken. Traditioneel is de tweede helft van een jaar 

altijd beter dan de eerste helft maar in vergelijking tot 2009 lijkt toch echt de weg naar boven weer 

ingeslagen. Alle cijfers wijzen op een licht herstel in vele sectoren. Uiteraard moet een ieder de 

welbekende vinger aan de pols blijven houden en verstandig blijven ondernemen maar ziet u een kans 

grijp deze dan! 

 

Dat ondernemers positief zijn blijkt ook wel uit het ongelofelijke succes van het Zakenfestival Groot-

Amsterdam op 13 en 14 oktober. Meer dan 3300 ondernemers waren aanwezig en liepen allemaal vol 

inspiratie aan het einde van de dag weer de deur uit bij de RAI. 

 

Ook de B2B dagen in Haarlemmermeer waren dit jaar een groot succes door meer stands en meer 

bezoekers in vergelijking tot voorgaande jaren. Ondernemers zoeken elkaar op en proberen business te 

drijven met elkaar maar ook hun licht op te steken bij hun mede (top) ondernemers. 

 

Op 15 november bent u allen van harte welkom op het jaarlijkse najaarscongres van MKB-Nederland met 

ook daar wederom een topprogramma. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel graag 

aanwezig zijn geeft u zich dan op via deze link om alsnog een uitnodiging te ontvangen. 
 

Op 23 november is er weer een mede door het UWV WERKbedrijf georganiseerde MKB bijeenkomst. 

Ditmaal geen avondbijeenkomst maar een ontbijtbijeenkomst waar u allen voor bent uitgenodigd. 

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u het volledige programma en uitnodiging vinden. 

 

Verder informatie in deze nieuwsbrief over de Wajong adviesvoucher, de N205 ontwikkelingen, informatie 

over de „kleine banen regeling‟ welke ook in 2011 zal blijven gelden en nog veel meer wat ook voor u tot 

een beter ondernemersklimaat moet leiden. 

Goed nieuws: minder regels! 

De Raad wil Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vereenvoudigen. Het verminderen van regels zal 

voor burgers, bedrijven en instellingen een besparing in tijd en geld opleveren. Dit resulteert in een 

kortere procedure en geen leges. Men wil komen tot uniforme regelgeving. Ook worden met de 

voorgestelde aanpassingen de wijzigingen van landelijke wetgeving in de APV verwerkt (inwerkingtreding 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Europese Dienstenrichtlijn). 

 
Lees meer... 

Verbinding N205 - N206 noodzakelijk 

De verbinding tussen de N205 en de N206 moet er komen. Daarover zijn bestuurders van de provincies 

Noord-Holland, Zuid-Holland, de stadsregio Amsterdam en regiogemeenten het eens. Zij hebben 

afgelopen vrijdag in Hillegom besloten de aanleg van de verbindings-weg in procedure te nemen. De 

totale kosten van de nieuwe wegbedragen naar schatting € 120 tot € 150 miljoen. Provincies en 

betrokken gemeenten gaan binnen hun begrotingen op zoek naar het benodigde geld. 

 
Lees meer... 

http://tracking.kvsawebservices.nl/Click/?ref=f907e703-3a88-43f4-a0af-974e3e7dfab1
http://tracking.kvsawebservices.nl/Click/?ref=e15a3385-a606-428e-8d2b-be8c408c0409
http://tracking.kvsawebservices.nl/Click/?ref=0c79531a-ff69-4d13-9dee-4dee89f06786


Doet u ook het licht uit op 30 oktober? 

Zaterdag 30 oktober is het weer de Nacht van de nacht, een jaarlijks terugkerend landelijke actie waarbij 

de aandacht gaat naar het belang van de duisternis voor mens en natuur. Ook in 2010 vraagt het Natuur 

en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH) hiervoor nadrukkelijk uw aandacht.  

 
Lees meer... en oproep aan bedrijven 

Van RI(&)E naar Werkenergie! 

Hoeveel werkenergie hebben uw medewerkers? Welke energiebronnen en energielekken ervaren zij? 

Hoe kunt u de bestaande werksituatie verbeteren? 

Energieke werknemers zitten lekker in hun vel, nemen initiatief, zijn flexibel, gemotiveerd, sociaal en 

gericht op het verbeteren van de bestaande werksituatie. Ze leveren daardoor een essentiële bijdrage 

aan het bedrijfsresultaat. 

 

Lees meer... 

Workshops Energiebeheerder voor bedrijven gelanceerd 

In drie stappen snel en resultaatgericht energiekosten besparen. Pilots starten tegen aantrekkelijke 

introductieprijs. Mis het niet! Veel mkb-ondernemers overschatten de nodigde inspanning en 

onderschatten het rendement van energiebesparing. Daarom heeft Icentials, in samenwerking met 

Energiecentrum MKB en vakbondskoepel FHKN, de leergang Energiebeheerder ontwikkeld. 

 
Lees meer... 

Wajong Adviesvoucher 

Mkb-bedrijven die een jongere met een beperking in dienst willen nemen, kunnen aankomend jaar een 

adviesvoucher aanvragen. Een re-integratiebedrijf onderzoekt dan welke functies en mogelijkheden het 

bedrijf heeft voor deze werknemers. De pilot moet bedrijven stimuleren om jongehandicapten in dienst te 

nemen. Lees in dit infoblad waar, wanneer en hoe bedrijven de adviesvoucher kunnen aanvragen. 

 

Lees meer... 

Grote winst voor ‘kleine banen regeling 

Werkgevers hoeven ook in 2011 geen premies te betalen voor jongere werknemers die minder verdienen 

dan de helft van het wettelijke minimumloon. Op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken heeft 

het kabinet besloten om de regeling „kleine banen‟ nog een jaar voort te zetten. De regeling leidt tot een 

loonkostenverlaging voor werkgevers. De minister honoreert hiermee de wens van de 

werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. 

 

Lees meer... 

 

 

 

 

http://tracking.kvsawebservices.nl/Click/?ref=6b080cc6-bea0-4be4-a6a2-6aefb12f67fa
http://tracking.kvsawebservices.nl/Click/?ref=2712fbc4-5a46-4321-8472-50667206619a
http://tracking.kvsawebservices.nl/Click/?ref=a0278708-7311-4d5f-8d01-33500b93e731
http://tracking.kvsawebservices.nl/Click/?ref=d5a090c0-cca5-4d4a-86a4-ccd2fad6229f
http://tracking.kvsawebservices.nl/Click/?ref=6e49c01b-fd50-4be3-ab82-2888af8c5232
http://tracking.kvsawebservices.nl/Click/?ref=0870821c-91be-423e-b9cc-b7258aceb441


Koreaanse Handelsmissie 

Op 10 en 11 november aanstaande brengt een handelsmissie uit de Koreaanse stad Daegu een bezoek 

aan Nederland. In Amsterdam wordt op 10 november in samenwerking met de collega‟s van de KvK 

Amsterdam een spreekdag georganiseerd. Vanzelfsprekend nodigen wij leden van het MKB graag uit om 

tijdens deze dag te spreken met de Koreaanse bedrijven. De dossiers van de Koreaanse bedrijven staan 

op de website www.hongkongkvk.nl/nl/koreamissie 

 

Nieuwsgierig? Neem contact op met Jochem Manus van der Jagt, Tel: (+31) 20 7600336, Email: 

jochemvanderjagt@hongkongkvk.nl  

MKB Bijeenkomst UWV WERKbedrijf en MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

Na alle voorgaande successen organiseren wij wederom een MKB-bijeenkomst in de regio 

Amstelveen/Haarlemmermeer. Dit keer vindt de bijeenkomst in de ochtend plaats en is de AM groep 

gekozen als gastheer. Het thema is “slimmer werken”. Er zal gesproken worden door John Nederstigt, 

wethouder gemeente Haarlemmermeer, over arbeidsmarktbeleid en Gerald Essers van tijdwinst.com zal 

iets vertellen over Time Management en het slimmer werken met nieuwe media. Tussentijds zal er de 

mogelijkheid zijn om te netwerken. 

 
Lees meer... 

Najaarscongres ‘haal voordeel uit uw personeelsbeleid’ 

Tijdens het MKB Najaarscongres op 2 november in het West-Indisch Huis in Amsterdam vertellen o.a. 

Andrée van Es, Wethouder bij Gemeente Amsterdam en Mark van der Horst, voorzitter MKB-Amsterdam, 

meer over hun visie en initiatieven op de huidige arbeidsmarkt en in het (mbo-) onderwijs. Waar liggen 

de problemen? Waar de kansen? Hoe spelen gemeente, ondernemers, onderwijsinstellingen en 

werkbemiddelaars in op deze vraagstukken? En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat jongeren 

straks opgeleid worden voor een beroep met baankans? Kom naar het najaarscongres van MKB-

Amsterdam en praat met ondernemers, beslissers en belanghebbenden over dit thema. Aansluitend aan 
het congres is er een netwerkborrel. Klik hier voor het complete programma en om u aan te melden. 

 
AGENDA: 

  
30 oktober: 

Nacht van de Nacht 
2 november: 

Najaarscongres MKB-Amsterdam 
10 & 11 november: 

Koreaanse handelsmissie 
15 november: 

Jaarcongres MKB-Nederland 
23 november: 

MKB-ochtend UWV WERKbedrijf 
10 december: 

Workshop energiebeheer 
  

  

Indien u dit e-Zine niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier. U kunt zich dan uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  
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