
 

Het zaken'seizoen' is weer begonnen  

  

Al deze besparingen en voordelen lijken ons niet gek in deze tijden van bezuinigingen dus doe er uw 

voordeel mee! Dat de vakanties weer voorbij zijn is duidelijk en het MKB draait weer op volle toeren. Dit 

ondanks dat er nog steeds geen nieuw kabinet is in Den Haag maar wel mede dankzij een zeer 

realistische begroting zoals deze is ingediend door het demissionaire kabinet. Crisismaatregelen die in 

stand blijven en verruiming van kredietmogelijkheden. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer 

informatie over Prinsjesdag 2010.  

 

Dat het zakenseizoen weer in volle gang is blijkt wel uit de vele bijeenkomsten waar u als ondernemer 

een keuze uit kunt maken. Als wij u een tip mogen geven: kom naar het Zakenfestival op 13 en 14 

oktober in de RAI te Amsterdam. Al meer dan 2.500 ondernemers hebben zich opgegeven om op een van 

deze twee dagen deel te nemen aan dit fantastische festival waar u als ondernemer zelf de keuze kunt 

maken uit verschillende sessie met topondernemers en –sprekers die u allen in hun eigen metier 

meenemen waarbinnen alles draait om ondernemen. Via de uitnodiging in deze nieuwsbrief bespaart u 

maar liefs € 200 toegangskosten en kunt u GRATIS deelnemen aan dit festival door de juiste code te 

gebruiken, wij verwelkomen u graag op onze stand waar naast allerlei informatie te vinden is ook een 

lunch met de voorzitter van MKB-Nederland –Loek Hermans- te winnen is. Naast het Zakenfestival zijn er 

nog dichter bij huis de Business-To-Business dagen in Haarlemmermeer. Ook hier zijn wij aanwezig met 

een eigen stand en ook daar bent u uiteraard van harte welkom. 

Naast de € 200 entreekosten op het Zakenfestival welke wij u willen besparen kunt u ook tot maar liefst 

€ 4.000 besparen op uw verlichtingskosten. Hoe? Leest u verderop in deze nieuwsbrief! Het aandeel 

vervoer binnen een onderneming is zowel qua kosten als milieubelasting groter dan de ondernemer vaak 

verwacht (Bron Stichting Stimular). Onderzoek laat zien dat dit kan variëren van 25-80%. Gelukkig blijkt 

dat besparen op vervoer vaak minder lastig is dan verwacht. Hoe? Ook dat leest u verderop in deze 

nieuwsbrief waarbij u ook kort en bondig de informatie gegeven zal worden over de MKB-voucher met 

een waarde van € 1.500 welke in een vervolgtraject zelfs kan oplopen tot een extra € 4.500. 

Begroting EZ 2011: bouwen aan vertrouwen 

De Nederlandse economie is in de loop van 2010 iets hersteld van de recente economische crisis. Dit is 

met name te danken aan de aantrekkende wereldhandel en de daarmee toenemende export. Herstel van 

vertrouwen in de economie is onmisbaar voor een gezonde economie en is een belangrijke opgave voor 

2011. EZ richt zich daarbij op het versterken van de Nederlandse concurrentiekracht door: 

 

1) het creëren van meer ruimte voor ondernemerschap en innovatie; 

2) een sterkere positionering van Nederland op groeimarkten; en 

3) een toekomstbestendige energievoorziening. 

 

Lees meer... 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/september%202010/2_%20Begroting%20EZ%202011.pdf


Energiecentrum MKB helpt ondernemers van hoge verlichtingkosten af 

Energiecentrum MKB heeft een praktische informatiebrochure voor verlichting ontwikkeld. De informatie 

geeft ondernemers inzicht hoe ze hun verlichtingkosten kunnen verlagen en zo tot  

€ 4.000 besparen. De brochure is geschikt voor horeca, productie, automotive, zakelijke dienstverlening 

en detailhandel en gratis te bestellen via energiecentrum.nl 

 

Lees meer... 

MKB vouchers en milieubarometer 

Milieuvriendelijker ondernemen levert winst op  

Het aandeel vervoer binnen een onderneming is zowel qua kosten als milieubelasting groter dan de 

ondernemer vaak verwacht (Bron Stichting Stimular). Onderzoek laat zien dat dit kan variëren van 25-

80%. Gelukkig blijkt dat besparen op vervoer vaak minder lastig is dan verwacht. 

Wilt u weten hoe het staat met uw vervoer en hoeveel het bijdraagt aan de milieubelasting van uw 

bedrijf? En hoeveel mobiliteit u kost? Vul dan de Milieubarometer in. 

 

Lees meer... 

Gemeenten moeten bedrijven onnodige schade door werkzaamheden 

vergoeden 

MKB-Nederland wil dat er een landelijke set van spelregels voor nadeelcompensatie komt. Deze 

spelregels moeten antwoord geven op de vraag wie de rekening betaalt als ondernemers schade oplopen 

door falend opdrachtgeverschap van overheden. Onnodig langdurige werkzaamheden aan stoepen, 

wegen en straten dupeert het plaatselijke mkb nu vaak enorm. ‘Dat kan niet’, stelt de 

ondernemersorganisatie. 

 

Lees meer... 

Ontspits! 

Hierbij nodigen wij u graag, samen met de KvK Amsterdam en de ondernemersverenigingen MKB Noord-

Holland, ORAM en VNO-NCW Regio Amsterdam, uit voor de Bedrijfslevenbijeenkomst Ontspits, op het 

IBM-terrein op 1 oktober a.s. van 7.30 uur tot 11.00 uur. 

 

Het thema van deze ochtend is ‘Tel uit uw winst’. Tijdens een unieke bijeenkomst, die gepresenteerd 

wordt door Jort Kelder, maakt u kennis met aansprekende cases van bedrijven die allemaal winst halen 

uit Ontspits-maatregelen. Zo bespaarde IBM ruim 60% op de huisvestingskosten door medewerkers 

minimaal 1 dag per week thuis te laten werken en daarmee de files te vermijden.  

Meld u dus snel aan via www.kvk.nl/ontspits en tel uit uw winst. 

Tot vrijdag 1 oktober!  

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/september%202010/3_%20Ondernemers%20besparen%20tot.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/september%202010/5_%20voorstel%20combi%20MKB%20vouchers%20milieubarometer%20aug%202010KT%20(2).pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/september%202010/5_%20voorstel%20combi%20MKB%20vouchers%20milieubarometer%20aug%202010KT%20(2).pdf
http://www.kvk.nl/ontspits


Groot zakenfestival Amsterdam 

MKB Haarlemmermeer Schiphol nodigt u van harte uit voor het Zakenfestival Groot-Amsterdam op 

woensdag 13 & donderdag 14 oktober. Het Zakenfestival is hét evenement van het jaar in uw regio voor 

succesvolle ondernemers. Een uitgelezen kans om in één dag nieuwe inspiratie op te doen en collega-

ondernemers te ontmoeten. Tijdens het Zakenfestival Groot-Amsterdam krijgt u nieuwe impulsen voor 

succes. Nederlands beste coaches, trainers en topondernemers delen hun visie, kennis, passie en 

ervaring graag met u tijdens hét nummer 1 evenement voor ondernemers. 

 

Lees meer... 

Business2Business dagen Haarlemmermeer 

Nog een paar weken te gaan en de 3e editie van de B2B dagen Haarlemmermeer & regio Schiphol gaan 

weer van start. Het deelnemersveld vult zich al vrij goed, maar er zijn nog diverse standunits vrij. Juist in 

deze tijd is het van groot belang om u niet te verstoppen maar om uw bedrijf te presenteren. Netwerken 

kunnen wij niet alleen, schrijf u daarom nu in en maak het deelnemers veld compleet!  

 

Wilt u onze stand bezoeken tijdens deze twee dagen, maak dan gebruik van de gratis toegangskaart 

t.w.v € 17,50. Op beide dagen van 18.00-19.00 is er een ondernemersborrel op het horeca plein, waar 

uiteraard iedere ondernemer van harte welkom is. 

 

Kijk voor meer informatie op www.b2bdagen.nl 

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

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/september%202010/7_%20ondernemen%20anno%20morgen.pdf
http://ymlp.com/zpdOGm
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/september%202010/B2B_toegangskaart_MKB.pdf
http://www.b2bdagen.nl/
http://www.ezinecomposer.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&job=314308db-d993-4958-b49b-3a5587b4366c

