
 

Positieve lijn zet zich door 

  

De kop van onze nieuwsbrief uit de maand mei was: ‘MKB krabbelt enigszins op’. Een stijgende lijn in het 

economische herstel welke voor het gehele 2e kwartaal blijkt te kloppen.  De omzet en vooral de 

export komen weer in de plus en de investeringsbereidheid neemt toe. Op de arbeidsmarkt lijkt aan de 

personeelsuitstroom een eind te komen, sterker nog het bedrijfsleven begint ook weer personeel aan te 

trekken. De waardering van het regionale bedrijfsleven over de winstgevendheid van de investeringen 

verbetert, al staan ze beide nog wel licht in de min. Er is sprake van een fragiel economisch herstel dus 

alle reden om de vinger aan de pols te houden! Alle statistische gegevens kunt u terug vinden via het 

rapport COEN Q2 2010.  
  
Zo voor de vakantie kunnen wij bovenstaande positieve berichten uiteraard goed gebruiken. Het 

eerste halfjaar van 2010 is een stuk positiever dan het eerste halfjaar van 2009. Om uw 

winstgevendheid een handje te helpen geven wij u in deze nieuwsbrief enige informatie over het UWV 

WERKbedrijf welke gevestigd is voor onze regio in Hoofddorp aan het Dik Tromplein. Het UWV 

WERKbedrijf kan u goed helpen via haar mobiliteitscentrum bij uw personeelsvraagstukken. Daarnaast is 

er op 16 juni een leerwerkloket geopend waar u als werkgever uiteraard gebruik van kunt maken.  
  
Op www.energiecentrum.nl kunt u ontdekken hoe u als ondernemer nu binnen vijf minuten maximaal 

kan besparen op verlichting. Door het invullen van de digitale verlichtingscan ontstaat een helder beeld 

van de investeringen, terugverdientijden, en derhalve van het rendement. Met energiezuinige verlichting 

is het voor ondernemers mogelijk tot 80% te besparen op verlichtingskosten. Hiermee helpt 

Energiecentrum MKB ondernemers concreet met energie besparen en dus geld. 
  
In het project ‘SW & MKB: samen aan het werk’, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, gaan mensen uit twee verschillende maatschappelijke sectoren op zoek naar 

meer samenwerking. SW- en arbeids integratiebedrijven staan voor het begeleiden van hun doelgroep, 

met name mensen met een Wsw-indicatie, naar een zo regulier mogelijke plek op de arbeidsmarkt. AM 

Groep uit Hoofddorp en MKB werken samen binnen dit project. In deze nieuwsbrief leest u de voordelen 

voor u als werkgever binnen dit project en een ‘good practise‘ van de Albert Heijn, maak er gebruik 

van! 
  
Als laatste ook nog informatie over de ontwikkelingen rondom de N201 waarbij Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland hebben gekozen voor een gestrekt tracé van de omlegging Schiphol-Rijk (de 

Boerenland-variant), één van de projecten van het N201+ programma. 
  
Wij wensen u alvast een goede vakantie toe en mocht u vanwege uw bedrijfsuitvoering niet op vakantie 

kunnen/gaan uiteraard goede zaken! 

  
 

 
 

 
 

 

 

http://www.kvk.nl/download/2010_06_COEN%20Rapport%20Q2%202010_tcm73-214062.pdf
http://www.energiecentrum.nl/


Kostenbesparingen door aandacht personeel 
  

Bij het mobiliteitscentrum van het UWV-WERKbedrijf kunnen werkgevers in hun eigen regio terecht met 

mobiliteitsvragen die zij hebben ten gevolge van de economische crisis. Het mobiliteitscentrum adviseert 

en faciliteert bedrijven bij het van werk naar werk begeleiden van werknemers, het inzetten van 

scholing, re-integratiemiddelen, subsidies en voorzieningen. Dit alles om gedwongen ontslagen in dit 

economisch klimaat zoveel mogelijk te voorkomen. Mochten er toch werknemers ontslagen worden, dan 

ondersteunt het mobiliteitscentrum ook bij faillissement en collectief ontslag. 

 

Lees verder... 

  
Energiecentrum MKB introduceert digitale verlichtingscan 

  
Op www.energiecentrum.nl ontdekken ondernemers nu binnen vijf minuten hoe ze maximaal kunnen 

besparen op verlichting. Door het invullen van de digitale verlichtingscan ontstaat een helder beeld van 

de investeringen, terugverdientijden, en derhalve van het rendement. Met energiezuinige verlichting is 

het voor ondernemers mogelijk tot 80% te besparen op verlichtingskosten. Hiermee helpt 

Energiecentrum MKB ondernemers concreet met energie besparen. De, door Energiecentrum MKB 

ontwikkelde, digitale verlichtingscan zet concrete energiezuinige alternatieven op een rijtje, met de 

prijzen erbij.  
 
Lees verder... 

Project ‘SW & MKB: samen aan het werk’ 

In het project ‘SW & MKB: samen aan het werk’, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, gaan mensen uit twee verschillende maatschappelijke sectoren op zoek naar 

meer samenwerking. SW- en arbeids integratiebedrijven staan voor het begeleiden van hun doelgroep, 

met name mensen met een Wsw-indicatie, naar een zo regulier mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Voor 

de MKB-bedrijven in Nederland wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer een issue. 

Tegelijkertijd verandert de blik op de arbeids markt in de huidige economische situatie.  

Het arbeidspotentieel van de SW-bedrijven kan daarbij betekenis krijgen. 

 

Project...       Vormen van samenwerking...         Praktijkvoorbeeld... 

Ontwikkelingen N201 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben gekozen voor een gestrekt tracé van de Omlegging 

Schiphol-Rijk (de Boerenland-variant), één van de projecten van het N201+ programma. Het Rijk, 

Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer staan hier niet afwijzend tegenover, evenals de andere bij 

het N201+ programma betrokken gemeenten. Het voorstel voor een gestrekt tracé ligt op dit moment 

ter instemming voor bij deze partijen. Zij zullen hierover op korte termijn een standpunt innemen. Ook 

Provinciale Staten moeten nog instemmen met dit tracé. Wanneer een akkoord is bereikt, kan er snel 

gestart worden met de voorbereidingen voor de aanleg van de weg. 

 
Lees verder... 

 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juni%202010/2_%20Kostenbesparingen%20door%20aandacht%20personeel.pdf
http://www.energiecentrum.nl/
http://www.energiecentrum.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juni%202010/3_%20Energiecentrum%20MKB%20introduceert%20digitale%20verlichtingscan.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juni%202010/4a_%20SWmkb_1_HetProjectV2.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juni%202010/4b_%20SWmkb_2_SamenwerkingV1.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juni%202010/4c_%20SWmkb_3_GoodP_AH_V1.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/juni%202010/5_%20Ontwikkelingen%20N201.pdf


Contract ‘Aansluiting A9’ ondertekend 

De provincie Noord-Holland en aannemer Dura Vermeer hebben op 24 juni het contract ondertekend 

voor het project ´Aansluiting A9´. De ‘Aansluiting A9’ is onderdeel van het Masterplan N201+. Het 

Masterplan bestaat uit zeven deelprojecten die samen de nieuwe N201 vormen. Dit project zorgt voor 

een snellere doorstroming van het verkeer rondom Schiphol naar de A9. Hierdoor wordt de 

bereikbaarheid van de regio verbeterd. De nieuwe aansluiting op de A9 begint al bij de Fokkerweg in de 

gemeente Haarlemmermeer, iets ten zuiden van de Bosrandweg. Daar wordt lokaal verkeer gescheiden 

van het doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer dat richting Utrecht gaat, wordt met een fly-over 

parallel aan de Ringvaart over het kruispunt Bosrandweg-Brugstraat geleid. 

 
Lees verder... 

Bent u onze nieuwe directeur in Amsterdam? 

De directeur van MKB-Amsterdam, Kees Verhoeven, heeft een zetel weten te bemachtigen namens D66 

in de Tweede Kamer. Dit betekent dat MKB-Nederland en MKB-Amsterdam per direct afscheid hebben 

genomen van hun directeur in Amsterdam. De zoektocht naar een geschikte opvolger is inmiddels 

begonnen. Deze persoon is een doortastend, onafhankelijk type, met affiniteit voor het 

ondernemerschap. Iemand die op alle niveaus kan communiceren: de ene dag met een ondernemer op 

de markt, de andere dag met de burgemeester. Geïnteresseerd? Klik dan hier voor de vacature en kijk of 

u in het profiel past. Schroom niet om ook geschikte kandidaten binnen uw netwerk te attenderen op 
deze geweldig, leuke en uitdagende functie.  

  

AGENDA 

 

4 & 5 september: 
HISWA evenement te IJmuiden 

13 & 14 oktober: 

Ondernemerscongres in de RAI te Amsterdam 

15 november: 

Jaarcongres MKB-Nederland te Den Haag 

 Zorg dat u erbij bent en zet de data alvast vast in uw agenda! 

  

  

  

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/juni%202010/6_%20Contract.pdf
http://www.mkb-amsterdam.nl/vacature-directeur.315.html
http://www.ezinecomposer.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&job=a84f48bc-9db8-4b60-a443-6129144ec26f

