
 

2011: veiligheid & mobiliteit?! 

  

Dit is hem dan! De eerste officiële nieuwsbrief van 2011 van MKB Haarlemmermeer-Schiphol. Afgelopen 

jaar hebben wij er een goede gewoonte van gemaakt om u maandelijks te informeren in de laatste week 

van de maand omtrent MKB-aangelegenheden. Deze goede gewoonte willen wij ook dit jaar in ere houden 

zodat u elke laatste week van de maand volledig op de hoogte bent van vele ontwikkelingen omtrent uw 

ondernemersklimaat. Zoals u kunt zien op de website van MKB Haarlemmermeer-Schiphol (www.mkb-

haarlemmermeer.nl) heeft deze site al een gedaanteverwisseling ondergaan en zijn wij bezig om deze 

verder te optimaliseren zodat u als ondernemer cq. gesprekspartner van MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

in 1 oogopslag gebruiksvriendelijk kunt vinden wat u zoekt. Lopende het jaar kunt u alle informatie 

omtrent MKB-aangelegenheden volledig op de genoemde website terugvinden. 

 

2011 is bijna een maand oud en nu kunnen wij als belangenvereniging al stellen dat 2011 ondermeer het 

jaar zal gaan worden van veiligheid en mobiliteit. Veilig ondernemen is een onderwerp waar MKB 

Haarlemmermeer-Schiphol zich al jaren voor inzet en voor mobiliteit geldt dit eigenlijk ook. Echter zullen 

wij het komende jaar nog eens extra aandacht van u als werkgever vragen voor de genoemde 

onderwerpen en niet alleen uit het oogpunt van goed werkgeverschap maar juist ook vanuit het oogpunt 

kostenbesparing. In deze nieuwsbrief bieden wij u de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de 

regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). In een eerder stadium hebben wij deze regeling al eens onder 

de aandacht gebracht maar in 2011 is deze regeling gecontinueerd mede door de lobby inzet van onze 

moederorganisatie MKB-Nederland. 

 

Ook vragen wij uw aandacht voor de 2e pilot Digitale Mobiliteit. Als MKB-ondernemer kunt juist u voordeel 

hebben bij het deelnemen aan deze pilot en een halfjaar GRATIS gebruik maken van alle bijbehorende 

faciliteiten waardoor u uiteindelijk niet alleen een mobiliteitseffect binnen uw onderneming zal waarnemen 

maar ook een bedrijfseconomisch effect en productiviteits-/ vitaliteitseffecten. Wij roepen u dan ook op om 

zich in te schrijven en deel te nemen aan deze pilot! 

 

Naast bovenstaande informatievoorziening zullen wij u uiteraard ook blijven informeren –zo ook in deze 

nieuwsbrief- over de regionale actualiteiten welke van invloed zijn op uw ondernemersklimaat. Als 

afsluiting van dit voorwoord wijzen wij u graag op het ondernemersdebat omtrent de Provinciale 

Verkiezingen welke op 17 februari gehouden zal worden in het Tata Steel Stadion te Velsen-Zuid waarvoor 

u van harte bent uitgenodigd en brengen wij u –ter voorbereiding- onze ONDERNEMERS stemwijzer onder 
uw aandacht: www.ondernemersstem.nl. 

 

 

 

 

 

http://www.mkb-haarlemmermeer.nl/
http://www.mkb-haarlemmermeer.nl/
http://www.ondernemersstem.nl/


Vervolg pilot Digitale Mobiliteit 

Na het grote succes van de pilot Digitale Mobiliteit in 2010 start vandaag de inschrijving voor het vervolg. 

Vanaf februari 2011 kunnen de deelnemende MKB-bedrijven zes maanden lang kosteloos gebruik maken 

van de meest uiteenlopende faciliteiten om slim werken en reizen mogelijk te maken. 

Uit de pilot in 2010 is gebleken dat het effect van Digitale Mobiliteit verder gaat dan alleen een 

mobiliteitsverbetering. Zo geeft 23% van de deelnemers aan dat zijn organisatie productiever is gaan 

werken en maar liefst 69% van de ondervraagde deelnemers geeft aan met Digitale Mobiliteit kosten te 

kunnen besparen. 

 
Lees meer... 

€10 miljoen voor veiligheid kleine bedrijven 

De overheid heeft besloten om ook in 2011 €10 miljoen subsidie beschikbaar te stellen waarmee het mkb 

maatregelen kan nemen tegen criminaliteit en vandalisme. De subsidie voorziet in een beveiligingsscan 

waarbij een deskundige het bedrijf doorlicht, toegespitst op de eigen branche. Die deskundige maakt een 

rapport met aanbevelingen. Daarnaast wordt via de subsidie meebetaald aan preventieve maatregelen. 

 

Lees meer... en infoblad 

MKB-Nederland start juridisch proces tegen Bedrijvengidsonline.nl 

MKB-Nederland onderneemt juridische stappen tegen www.bedrijvengidsonline.nl, een internetgids van 

Infosite bv en Website Services bv. Zowel bij de ondernemersorganisatie als bij het Steunpunt 

Acquisitiefraude komen al langere tijd klachten binnen van ondernemers die zich door de 

advertentieverkopers van deze site misleid en bedrogen voelen. MKB-Nederland wil dat genoemde 

bedrijven hun werkwijze staken en gedupeerden schadeloos stellen. 

 
Lees meer... 

Zakenplatform, dé promotiedagen voor onze regio 

Afgelopen 2 jaar hebben Raimond Walthaus en Christa Bollegraaf voor u het Business evenement 

georganiseerd in de Expo Haarlemmermeer (Vijfhuizen). Zij gaan dit jaar verder onder een nieuwe naam 

‘Zakenplatform, dé promotie dagen voor Haarlemmermeer & regio Schiphol’ Dit zal 12+13 oktober gaan 

plaats vinden. 

 
Lees meer... 

Werkzaamheden aansluiting A9 

De werkzaamheden voor het project Aansluiting A9 zijn van start gegaan. Met deze nieuwsbrief willen we 

u, als ondernemer rondom het gebied, op de hoogte houden van de werkzaamheden voor de nieuwe 

N201. De nieuwsbrief verschijnt periodiek, informeert u over de werkzaamheden en achtergrondinformatie 

en is een uitgave van de Provincie Noord-Holland. 

 
Lees meer... 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20januari/1_%20Digitale%20Mobiliteit.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20januari/2a_%2010%20miljoen%20voor%20veiligheid%20kleine%20bedrijven.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20januari/2b_%201101_infoblad_VKB_SD.pdf
http://www.bedrijvengidsonline.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20januari/3_%20MKB%20start%20juridisch%20proces.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20januari/4_%20Zakenplatform.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20januari/5b_%20Nieuwsbrief%20Aansluiting%20A9%20januari%202011.pdf


Zorgplan Overvallen Haarlemmermeer 

Dat preventie belangrijk is blijkt met name in de wintermaanden, als het aantal overvallen toeneemt. De 

politie Kennemerland is ook deze winter weer actief met het zogenaamde ‘Donkere dagen offensief’ in de 

hele regio. De ervaring leert dat in deze periode de meeste overvallen plaatsvinden. De politie is dan extra 

alert, maar het belang van preventie blijft ook groot. En, mocht er toch een overval plaatsvinden, dan is er 

in Haarlemmermeer nu het Zorgplan Overvallen. 

 
Lees meer... 

Het Grote Lijsttrekkersdebat 2011 

Op donderdag 17 februari organiseren VNO-NCW West en MKB-Nederland regio Noord-Holland in 

samenwerking met LTO, de vakbonden FNV, CNV en de Unie, de Kamers van Koophandel en vele lokale 

ondernemersverenigingen en branches zoals FBA, WBG, ORAM, ZON, FEDIJmond, MBK-IJmond, Bouwend 

Nederland, RECRON, Horeca Nederland en Metaalunie Het Grote Lijsttrekkersdebat voor de Provinciale 

Statenverkiezing van 2 maart 2011. 

 

Lees meer... 

  

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-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20januari/6_%20Zorgplan%20Overvallen%20Haarlemmermeer.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20januari/7_%20VOORAANKONDIGING%20-%20Het%20Grote%20lijsttrekkersdebat%202011.pdf
http://www.ezinecomposer.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&job=a5470723-2a4b-4f8f-ad61-23ce2f91eea6

