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Persbericht 

 

Aan:   De Redactie 

Van:   MKB Nederland   

Datum:   19 juli 2010   

Fabian Nagtzaam directeur MKB Noord-Holland 
 

Fabian Nagtzaam is per direct verantwoordelijk binnen de Koninklijke vereniging MKB Nederland voor de 
gehele provincie Noord-Holland. Nagtzaam, 34 jaar, was de afgelopen 2 jaar al verantwoordelijk als 
regiomanager voor het midden- en kleinbedrijf in de regio’s Haarlemmermeer-Schiphol en de IJmond en 
werkte daarvoor 3,5 jaar als commercieel eindverantwoordelijke bij de Betaald Voetbal Organisatie SC 
Telstar. Nagtzaam volgt als directeur, de eveneens 34-jarige, Kees Verhoeven  op –hij was mede 
verantwoordelijk voor MKB-Amsterdam- die een zetel in de tweede kamer wist te bemachtigen voor D66 
tijdens de verkiezingen in juni van dit jaar.  Voor zijn werkzame periode bij de BVO uit Velsen-Zuid was 
Nagtzaam 5,5 jaar werkzaam bij de wereldwijd actieve uitzendorganisatie Adecco.  
 

 
 
In zijn aanstelling ziet Nagtzaam als uitdaging het verder opzetten en op de kaart zetten van het MKB in 
Noord-Holland en het op korte termijn vinden van een directeur voor MKB-Amsterdam.  



KONINKLIJKE MKB NEDERLAND 
Regiokantoor Noord-Holland 

De Ruyterkade 5 

1013 AA AMSTERDAM 

Tel: 020 – 44 867 21 

Fax: 020 – 44 867 30 

 

 
Daarmee niet alleen een uitdaging voor zichzelf maar juist een prachtige aanvulling voor alle MKB’ers om 
bovenlokaal zaken op gebieden als bereikbaarheid, veilig ondernemen, ontwikkelingen op de arbeids- en 
scholingsmarkt voor het zakenleven in Noord-Holland vooruit te helpen om gezamenlijk tot een (nog) 
beter ondernemersklimaat te komen.  ‘Wij zijn er namelijk voor en door ondernemers. Dit alles uiteraard 
met het zeer uitgebalanceerde en professionele team van medewerkers en regiomanagers die werkzaam 
zijn binnen het kantoor MKB Noord-Holland'.  
 
Onder het midden- en kleinbedrijf vallen bedrijven met een maximum aantal van 250 werknemers . De 
MKB vereniging is de belangenbehartiger voor deze bedrijven en ondernemerscollectieven bij overheden 
zoals gemeente, provincie en rijk. Nagtzaam is dan ook van mening dat het belangrijk is dat ondernemers 
massaal lid zijn of worden van MKB-Nederland of hun regionale MKB-organisatie waardoor de belangen 
van MKB’ers breed vertegenwoordigd kunnen worden. Op deze manier praat de politiek niet over 
ondernemers maar juist met ondernemers. ‘Samenwerken in de regio’ is dan ook het credo van de nieuwe 
directeur die geboren en getogen is in het centraal in Noord-Holland gelegen Purmerend! 
 


