
 

Het bedrijfsleven is positief, nu de politiek nog! 

  

Nu de economie weer in de lift lijkt te zitten en vele ondernemers positief zijn over hun bedrijfsontwikkeling 

komt de politiek zowel landelijk als op gemeenteniveau met het ene na het andere doemscenario. Op welke 

posten moet er niet bezuinigd worden? En hoe pakken de overheden deze bezuinigingsronde aan? Met een 

visie of gewoon rigoureus schrappen zonder na te denken? Juist nu zouden gemeenten en landelijke 

overheden moeten investeren in de sectoren waar men geld kan verdienen (lees: belasting kan ophalen) 

dus ondernemers moeten stimuleren. Of het nu de detailhandel is die plotseling in verschillende gemeenten 

te maken krijgt met een stijging van de WOZ waarde of de woningmarkt die maar op slot blijft zitten 

vanwege verschillende onzekerheden omdat de politiek geen besluiten durft te nemen. Allerlei sectoren 

zitten juist het laatste halfjaar weer in de lift en deze positieve lijn moet vastgehouden worden zodat er 

weer structurele groei ontstaat binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Een positief gegeven is de extra 

stimulans voor microkrediet –zie verderop in deze nieuwsbrief- waar landelijk weer 1.500 ondernemers 

mee geholpen kunnen worden.  

Uiteraard is MKB Haarlemmermeer-Schiphol zich bewust van het feit dat de bomen ook voor de gemeente 

Haarlemmermeer niet meer tot in de hemel groeien. Echter moet men wel gezamenlijk met het 

georganiseerde bedrijfsleven keuzes maken om te komen tot een juist evenwicht, wat dat betreft is de 

keuze van de titel voor het collegeprogramma: ‘Kwaliteit door keuzes, een nieuw evenwicht’ juist gekozen 

nu de samenwerking nog maar daar hebben wij alle vertrouwen in!  

Positieve stimuleringsmaatregelen delen wij uiteraard altijd graag met u mede middels deze maandelijkse 

nieuwsbrief. Deze maand besteden wij aandacht aan mobiliteitsvouchers voor ondernemers die slimmer 

willen gaan werken. Daarnaast nog even de belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli op een rijtje Mocht u 

interesse hebben om er achter te komen wat uw bedrijf nu werkelijk waard is of overweegt u deze over te 

dragen dan bieden wij in onze samenwerking met de Hogeschool INHolland u een mogelijkheid om deel te 

nemen aan een studieproject. Verder uiteraard de agenda met de komende evenementen, zorg dat u erbij 
bent. 

Mobiliteitsvouchers 

Slim reizen en slim werken is een populaire uitdrukking voor mobiliteitsmanagement. Uit recent onderzoek 

blijkt dat weinig MKB-ondernemers het slim-reizen-en-slimwerken-principe actief stimuleren voor het eigen 

personeel. Dit is jammer omdat u als ondernemer veel winst kunt behalen met de toepassing van dit 

principe. Maar ook maatschappelijk zijn er veel voordelen. Zoals een betere bereikbaarheid, versterkte 

concurrentiekracht van het MKB en minder uitstoot van schadelijke stoffen. 

 
Lees verder... 

 

 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/Augustus%202010/2_%20Mobiliteitsvouchers.pdf


Belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 

Op 1 juli 2010 zijn de volgende wetswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor ondernemers: 

1. Betalingsonmacht online melden  

2. Einde versoepeling verliesverrekening 2008  

3. Verhoging boete inkeerregeling  

4. Einde korting bpm voor hybride auto’s  

5. Minimum(jeugd)loon hoger 

 

Lees verder... 

Overweegt u uw bedrijf te verkopen of over te dragen? 

ACE het Amsterdam Center for Entrepreneurship stimuleert ondernemerschap en ondernemendheid in het 

Amsterdamse hoger onderwijs. ACE is een samenwerking van UvA, VU, HvA, INHolland Diemen en het 

Sciencepark Amsterdam. Nieuw is een halfjaar durend keuzetraject voor 3e of 4e jaar HvA studenten van 

de opleidingen Economie en Management over bedrijfsovername.  

Rode draad in dit programma is dat de studenten in teamverband en onder deskundige begeleiding werken 

aan een (uw?) praktijkopdracht. 

 
Lees verder... 

Slim werken en slim reizen Experience 

Meld u nu aan voor de Slim werken en slim reizen Experience op maandag 13 september in Utrecht. Een 

winstpakker voor werkgevers, maar ook zeker voor (beleids)adviseurs, mobiliteitsmakelaars, intermediairs 

en aanbieders. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! 

 
Lees verder... 

Extra stimulans voor microfinanciering in Nederland 

Drie banken, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Economische Zaken geven microfinanciering een 

extra stimulans. Met een nieuwe lening van 30 miljoen euro kunnen 1500 nieuwe ondernemers worden 

geholpen. Op 24 augustus 2010 hebben Rabobank, ING, ABN-Amro, BNG en het ministerie van 

Economische Zaken in Den Haag een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten met Qredits. 

 

Lees verder... 

AGENDA 

  

28 augustus: 

Ondernemersregatta te Medemblik 

VOL! 

  

4 & 5 september: 

HISWA evenement te IJmuiden 

Let op: zaterdag is al vol en voor zondag zijn nog maar 4 kaarten beschikbaar! 

  

13 september: 

Slim werken en slim reizen Experience 

Uitnodiging zie bovenstaand in nieuwsbrief 
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14 september: 

MKB-avond met het UWV WERKbedrijf, locatie Microsoft  

Uitnodiging volgt 

  

13 & 14 oktober: 

Zakenfestival in de RAI te Amsterdam 

Uitnodiging volgt 

  

13 & 14 oktober: 

B2B dagen te Vijfhuizen 

  

15 november: 

Jaarcongres MKB-Nederland te Den Haag 

Uitnodiging volgt 

  

  

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

 

http://www.ezinecomposer.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&job=5177bb99-f5ef-407c-90a5-b3d7767b1bf7

