
   

 

Ondernemers optimistisch over kansen Nederland 

 
De Nederlandse economie kan door het benutten en vergroten van zijn bestaande sterktes bij uitstek 

profiteren van de enorme perspectieven die de economische ontwikkelingen in Azië en Zuid-Amerika 

bieden. Duurzame groei en volledige werkgelegenheid zijn binnen handbereik. Bezuinigingen en 

hervormingen moeten niet „deprimerend‟ zijn, maar juist voor extra groei en nieuwe kansen zorgen. Dat 

is de kern van „Optimistisch‟, de meerjarenvisie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Hun 

gedachten en plannen om de plaats van Nederland in de economische wereldtop te versterken, moeten 

een rol spelen in de aanloop naar de verkiezingen en in de kabinetsformatie.  

 

Groei en bloei van ondernemerschap is het kloppend hart van de economie. Een eerste voorwaarde voor 

een succesvol economisch Nederland is een stimulerend klimaat voor ondernemerschap. Van de 800.000 

ondernemingen in dit land heeft 98 procent minder dan 50 mensen in dienst. „Think small first‟ moet 

leidraad zijn in het economisch beleid. Om meer, duurzame groei te krijgen moeten bestaande sterke 

punten van Nederland worden uitgebreid en versterkt. Dan gaat het om clusters als chemie, water en 

voedsel. Om te profiteren van de sterke groei van de wereldhandel moeten de havens en Schiphol „state 

of the art‟ worden gehouden. Bedrijven uit andere werelddelen moeten hun Europese hoofdkantoren hier 

vestigen. Nederland als „Gateway tot Europe‟. Twee kerncentrales maken onze economie onafhankelijk 

van onzekere energieleveranciers en dragen bij aan een schoner milieu. Dit alles moet vanuit een sterk 

ministerie van Economische Zaken worden ondersteund.  

 

De overheid heeft door de crisis een groot financieel probleem. Dat moet niet worden opgelost door 

„deprimerende bezuinigingen‟, zoals in Den Haag veelal rondwaren. De klassieke „Haagse reflex‟ van 

„linkse‟ bezuinigingen als afschaffing van de hypotheekrenteaftrek of „rechtse‟ als verlaging van 

uitkeringen en ambtenarensalarissen kan achterwege blijven. Lastenverzwaringen zijn taboe, want die 

maken de economie kapot.  

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland doen voorstellen die naar hun overtuiging de groei van de 

economie extra bevorderen. Ze pleiten voor een drastische aanpak van „hinder en overlast‟, die 

verlammend werken op ondernemerschap. De bestuurlijke- en uitvoeringsdrukte en regel- en 

wetgevingsdrukte moet zeer fors worden verminderd. De overheid moet kleiner en kwalitatief beter.  

 

Nederland haalt niet het beste uit zichzelf. Er is veel winst te behalen door beter te gaan presteren op 

terreinen als onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en arbeidsmarkt. De invoering van een vlaktaks maakt 

ondernemen en (harder) werken lonender.  

„Optimistisch‟ over duurzame groei en werkgelegenheid is te downloaden vanaf de website www.mkb.nl   

 

In Haarlemmermeer zijn inmiddels de coalitieonderhandelingen afgerond en krijgen wij een coalitie van 

VVD, PvdA, CDA en D66. De partijen hebben een collegeprogramma gepresenteerd met de titel “kwaliteit 

door keuzes, een nieuw evenwicht”. MKB Haarlemmermeer-Schiphol spreekt de optimistische gedachte uit 

dat de komende 4 jaar de keuze vooral valt op de ondernemer die kwaliteit biedt zodat het evenwicht in 

de economie binnen de polder weer hersteld kan worden. 

 

 

http://www.mkb.nl/


Nieuw College 

De gemeenteraad koos op donderdag 22 april bij meerderheid vijf wethouderskandidaten in het nieuwe 

college van B&W voor de komende vier jaar: Michel Bezuijen (VVD), Arthur van Dijk (VVD), Jeroen Nobel 

(PvdA), Steffe Bak (CDA) en John Nederstigt (D66). 

 

Drie elementen bij de totstandkoming van de coalitie waren leidinggevend: vertaling van de 

verkiezingsuitslag, bestuurlijke continuïteit en inhoudelijke raakvlakken. De keuze voor D66 was, vanwege 

de verkiezingsuitslag, evident. De keuze voor PvdA en CDA, beide verliezers in de verkiezingen, was 

minder logisch, en is gemaakt op grond van de laatste twee elementen. GroenLinks valt buiten het 

college. 

 

Lees meer... 

Nova Ondernemershuis Startersmarkt 

Op dinsdag 1 juni bent u van 18.30-21.00 uur van harte welkom om mee te doen aan de startersmarkt 

van het Nova Ondernemershuis op de Steve Bikostraat 75 in Hoofddorp. Dé manier om kennis te maken 
met ondernemende cursisten van het Nova Ondernemershuis.   

 

Startersmarkt 

De startersmarkt van het Nova Ondernemershuis is bedoeld om Nova-cursisten in contact te brengen met 

ondernemers, zodat zij kunnen leren van hun kennis en ervaring. De startersmarkt is interactief en 

informeel. Meedoen aan de startersmarkt heeft voor u als ondernemer de volgende voordelen: 
         gratis promotie van uw bedrijf  

         netwerken met andere ondernemers uit de regio 

         kennismaken met stagiaires, potentiële werknemers en nieuwe klanten  

Lees meer... 

  

Denk mee, doe mee en win € 10.000 voor uw innovatieplan 

Het Regionaal Economisch Samenwerkingsverband (RES) Zuid-Kennemerland is op zoek naar innovatieve 

ideeën op het gebied van productie- of werkprocessen. Het samenwerkingsverband roept bedrijven en 

particulieren op om mee te doen aan een innovatie prijsvraag. De beste ideeën winnen maximaal € 

10.000. Meerdere inzendingen maken kans op deze prijs. 

 

Het belang van kennis, innovatie en technologie in de economie is groot. Ook het bedrijfsleven in Zuid-

Kennemerland en Haarlemmermeer heeft voortdurende product- en procesinnovatie nodig om de 

concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Met de prijsvraag van het RES kan iedereen een bijdrage 

leveren aan de toepassing van kennis en innovatie bij bedrijven in de regio. 

 
Lees meer...  

 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/Nieuw%20college.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/april%202010/2.%20Nova%20Ondernemershuis%20Startersmarkt.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/april%202010/3.%20Win%2010.000%20EURO.pdf


Resultaten BIZ positief 

Ondernemers die samenwerken binnen een Bedrijven Investeringszone (BIZ) zorgen voor betaalbare 

investeringen in veiligheid en aantrekkelijkheid van de omgeving. Ook positief is dat de lasten evenwichtig 

over de ondernemers worden verdeeld. Dit blijkt uit een eerste peiling van de Experimentenwet BIZ van 

het ministerie van EZ. 

 

Wat is een Bedrijven Investeringszone?  

Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in hun 

bedrijfsomgeving. Bijvoorbeeld investeringen in veiligheid (extra toezicht, verlichting, hekwerken of 

camerabewaking), bereikbaarheid (bewegwijzering en verkeersvoorzieningen) en aantrekkelijkheid 

(schoonmaak, onderhoud, groenvoorziening, promotie en evenementen). Als een meerderheid van de 

ondernemers voor het plan is, betalen alle ondernemers mee. 

 
Lees meer... 

  

  

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

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/april%202010/4.%20Resultaten%20BIZ%20positief.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&jobid=b8a3b441-6af5-4631-81f9-7c09ffafd802

