
 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol is er voor u! 

  

MKB Haarlemmermeer-Schiphol is er voor u als ondernemer om u te informeren, ondersteunen, 

ontmoeten en via lobby trajecten bepaalde zaken voor ondernemers te bereiken.  
  
Via onze nieuwsbrief en site – www.mkb-haarlemmermeer.nl - informeren wij u over evenementen en 

maatregelen waar u als ondernemer voordeel bij kunt hebben. Graag ondersteunen wij het collectieve 

belang van ondernemers door de verschillende ondernemers-/winkeliersverenigingen te ondersteunen bij 

hun vraagstukken richting bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer. Inmiddels zijn de 

winkeliersvereniging Badhoevedorp en de Ondernemersvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede 

eo  officieel aangesloten bij MKB Haarlemmermeer-Schiphol waardoor er mede een sterk 

ondernemerscollectief staat welke slagkracht richting onze gesprekspartners kan tonen. Uiteraard is dit 

van groot belang voor onze lobbytrajecten om te komen tot een beter ondernemersklimaat in 

Haarlemmermeer. Op dit moment maakt uw bestuur zich hard voor u als ondernemer binnen enkele 

lobbytrajecten zoals: 
  

         Veilig ondernemen ondermeer door invulling te geven aan Keurmerk Veilig Ondernemen; 
         Inzet op deregulering doormiddel van het bewijs van goede dienst binnen Haarlemmermeer; 
         Ontwikkelen van een visie op bedrijventerreinen en kantoorlocaties; 
         Een evenwichtige verdeling van de detailhandel over de polder; 
         Lobby voor structureel geld voor de revitalisering van bedrijventerreinen; 
         Inzet van parkmanagement op de verschillende terreinen in de polder; 
         Een juist uitvoeringsprogramma van de Economische kadernota; 
         Een betere aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs; 
         Een EFRO subsidietraject om te komen tot een ondernemers kennisknooppunt. 

  
Zomaar een aantal punten waarop wij als MKB Haarlemmermeer-Schiphol ons hard maken voor u als 

ondernemer. Uiteraard organiseren wij daarnaast ook een aantal evenementen omtrent deze 

lobbythema’s. Een voorbeeld hiervan zijn de MKB avonden welke wij in gezamenlijkheid met het UWV 

WERKbedrijf hebben georganiseerd en welke voor 14 september weer op de agenda staat. 

 

Uiteraard zijn er meer evenementen waar wij u op willen wijzen zoals het HISWA evenement op 4 en 5 

september waar u zich nog voor kunt inschrijven op de zondag.  Het Zakenfestival op 13 en 14 oktober in 

de RAI te Amsterdam en het jaarcongres op 15 november van MKB-Nederland waar u absoluut niet mag 

ontbreken.  

Stimulans voor slimme mobiliteit in MKB 

Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) kunnen vanaf 1 juli gratis advies aanvragen voor 

mobiliteitsmanagement. Slimmer omgaan met mobiliteit kan veel positieve effecten hebben zoals 

vermindering van de reiskosten en stijging van de productiviteit. Maar ook kan de parkeerproblematiek 

rond het bedrijf afnemen en voor werknemers kan de balans tussen privé en werk verbeteren. 

 
Lees meer... 

 

http://www.mkb-haarlemmermeer.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juli%202010/2_%20Stimulans%20voor%20slimme%20mobiliteit%20in%20MKB.pdf


Nieuw wapen tegen lege kantoren en bedrijfsparken 

Een nieuw wapen tegen leegstaande kantoor- en bedrijfsruimte kan het worden: een site met ál het 

aanbod op het gebied van commercieel vastgoed in de polder. 
 
Tenminste, dat hoopt bedrijfsmakelaar Laurens Schenk. Hij is één van de initiatiefnemers van 

www.meerbusinessvastgoed.nl en verwacht dat de site ’vraag en aanbod meer in balans weet te 

brengen’: ,,Zo kan er sneller verhuurd worden. En zien partijen misschien wel af van verdere nieuwbouw. 
Dat kan gunstig kan zijn nu er toch al flink wat leegstand is.’’ 

  

MKB-ondernemers maken kans op Energie Make-over van €10.000 

  

NL Energie en Klimaat (onderdeel van Agentschap NL) en Energiecentrum MKB verloten dit jaar weer 9 

energieonderzoeken met als hoofdprijs een Energie Make-over van € 10.000. Met deze hoofdprijs kan de 

MKB-ondernemer het bedrijfspand voorzien van energiezuinige toepassingen, ter waarde van dit bedrag. 

Het doel van dit initiatief is om energiebesparing te stimuleren bij bedrijven. Ondernemers kunnen zich 

tot en met 8 september inschrijven op www.energiemakeover.nl. 

 

Lees meer... 

 Ik kan meer dan je denkt! 

 

Jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking hebben veel in hun mars. Daarom 

is de Wet Wajong aangepast. In de huidige wet staat niet langer het recht op uitkering centraal, maar het 

recht op begeleiding naar werk. Zo worden jongeren met een beperking geholpen bij het vinden en 

houden van een baan, liefst bij een reguliere werkgever. Om aandacht te vragen voor de mogelijkheden 

van deze jongeren, is het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid een project gestart met 

zogenaamde Wajong adviesvouchers. De Wajong adviesvoucher is een waardebon die elke MKB-er kan 

aanvragen. 

 

Lees meer... 

  

Advocatenkantoren Smithuijsen en Winters & De Vries gaan samen 

  

Smithuijsen Advocaten in Haarlem en Winters & De Vries Advocaten in Hoofddorp gaan per 1 januari 

2011 samen. Ze vormen dan één advocatenkantoor met twee volwaardige vestigingen in Hoofddorp en 

Haarlem: Smithuijsen Winters & De Vries. Met 35 advocaten en ruim 30 medewerkers is deze nieuwe 

combinatie meteen een van de grootste advocatenkantoren in de regio en een Top-50 kantoor in 

Nederland. 

 

Lees meer... 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.meerbusinessvastgoed.nl/
http://www.energiemakeover.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juli%202010/4_%20Energie%20make-over.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juli%202010/5_%20Ik%20kan%20meer%20dan%20je%20denkt.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juli%202010/6_%20Advocatenkantoren%20Smithuijsen%20en%20Winters.pdf


Wat doet u om toekomstige klanten binnen te halen? 

  

De vakanties zijn in volle gang en ondertussen trekt de markt trekt weer aan. Wat doet u om in 

september weer klanten binnen te halen? Heeft u bijvoorbeeld al een goede marketingcampagne 

bedacht? En als uw marketingcampagne vervolgens succesvol is, heeft u dan de logistiek daarvoor al op 

orde? 

 

Lees meer... 

  

Het Poortwachtercentrum 

  

Het Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid bestaat vijf jaar en biedt werkgevers een netwerk. Binnen 

het netwerk worden voor werknemers oplossingen gezocht, die geen toekomst bij de huidige werkgever 

meer hebben, maar die mogelijk interessant kunnen zijn voor een andere werkgever. 

 

Lees meer...  

  

  

AGENDA 

  

4 & 5 september: 

HISWA evenement te IJmuiden 

Let op: zaterdag is vol en voor zondag zijn nog maar 15 kaarten beschikbaar! 

  

14 september: 

MKB-avond bij het UWV WERKbedrijf  

  

13 & 14 oktober: 

Zakenfestival in de RAI te Amsterdam 

  

15 november: 

Jaarcongres MKB-Nederland te Den Haag 

  

  

  

   

  

  

  

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/juli%202010/7_%20WSDenquete.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juli%202010/8_Het%20Poortwachtercentrum.pdf
http://www.ezinecomposer.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&job=ae8d8f00-72a6-46e5-904e-6cfb343ed2ec

