
 

2012 e.v.: Discipline!!! 

  

Discipline daar draaide het om bij de vele Eurotops die er zijn geweest de laatste maanden. De landen die 

betrokken zijn bij de Euro(zone) zouden meer discipline moeten opbrengen om zich aan de afspraken te 

houden die gemaakt zijn op het gebied van de begrotingen en de tekorten die eventueel mochten 

ontstaan. M.a.w. het gaat over afspraken nakomen! Toch vreemd dat de hoogste politici die de 

verschillende landen rijk zijn zich niet aan afspraken kunnen houden… In ondernemersland zal dit veelal 

niet voorkomen. Als je in ondernemersland afspraken met elkaar maakt dan kom je deze na. 
 

Dat afspraken nakomen in deze moeilijke en weerbarstige economische tijden niet (altijd) makkelijk is 

blijkt ook wel uit het feit dat het aantal faillissementen bij bedrijven in Nederland de afgelopen maanden 

met ruim 10% is toegenomen. Uit de CBS cijfers blijkt dat in november er 555 faillissementen zijn 

uitgesproken terwijl in oktober dit aantal nog op 519 lag. Ruim een jaar lang gingen er maandelijks rond 

de 500 bedrijven failliet. Dit toegenomen aantal wijten wij aan het afgenomen consumentenvertrouwen 

door de onzekerheid vanuit de Euro en het feit dat bedrijven te weinig tijd hebben gehad om te herstellen 

van de vorige crisis in 2008. Tijdens deze crisis teerde bedrijven in op hun eigen vermogen echter is dat 

eigen vermogen nog niet dusdanig opgebouwd dat bedrijven inmiddels weer voldoende vet op de botten 

hebben om dit opnieuw te doen. De voorspelling voor 2012 is dan ook dat 40% van de werkgevers in 

2012 na zal denken om te gaan schrappen in hun personele kosten. Ook hier zal dus om discipline 

gevraagd worden en de broekriem worden aangehaald. 
 

Ook de wereld van het onderwijs wordt vaak door het bedrijfsleven verweten dat de afgeleverde leerlingen 

zich niet aan de gevraagde discipline binnen het bedrijf kunnen houden. Uiteraard begint dit al bij de 

opvoeding van deze kinderen en kunnen leraren deze discipline alleen op ruwe kantjes bijschaven. Het 

bedrijfsleven schreeuwt echter om normaal gedrag als basis en vervolgens gaat het bedrijfsleven wel aan 

de slag met deze nieuwe werknemers om hun de fijne kneepjes van het vak te leren. 
 

Voorstel voor 2012: Laten wij ons allemaal houden aan de afspraken die wij met elkaar maken en zorgen 

dat normaal gedrag weer de boventoon gaat voeren zowel op de werkvloer, in de directiekamers en 

binnen het politieke speelveld. Als wij ons daar allemaal aan houden dan zal het zowel in het 

maatschappelijk verkeer als binnen ondernemend Nederland een stukje beter met ons gaan. 
 

Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen en een ondernemend maar bovenal gezond 2012! 

Ledenkorting op Boek Eerste Hulp bij Online Ondernemen 

Bent u geïnteresseerd in Online Ondernemen? U kunt tegen een speciaal ledentarief van €9,95 (normale 

prijs = €14,95) het boek Eerste Hulp bij Online Ondernemen bestellen op 
www.mkbservicedesk.nl/aanbodEHBOO. Het boek gaat in... Lees verder 

 

 

 

http://www.mkbservicedesk.nl/aanbodEHBOO
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/december%202011/1_%20Ledenkorting%20op%20Boek%20Eerste%20Hulp%20bij%20Online%20Ondernemen.pdf


Kosteloos advies voor het MKB  

Via de MKB-voucherregeling krijgt u als MKB-bedrijf kosteloos advies van Decisio om de manier van 

werken en reizen van uw werknemers te verbeteren. Enige voorwaarde? U heeft tussen de 25 en 250 
werknemers in dienst. Afhankelijk van de insteek... Lees verder 

Nieuwe website voor energiezuinige bedrijventerreinen 

Welke mogelijkheden zijn er om een bedrijventerrein duurzamer en energiezuiniger te maken? Op de 

nieuwe website energiezuinigebedrijventerreinen.nl kunnen ondernemers, parkmanagers, ontwikkelaars 

en overheden kennis en ervaringen van diverse energiezuinige projecten lezen. De website is een initiatief 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Ontdek hoe gezond jouw bedrijf is 

Gezonde bedrijven presteren beter. Dat is bewezen. Jouw visie als ondernemer op duurzame inzetbaarheid 

is belangrijk voor een gezond bedrijf. Wil jij weten hoe gezond jouw bedrijf is? Binnen 5 minuten weet je 
waar je staat en geven we je een persoonlijk advies in je mailbox. Vul nu de scan in... Lees verder 

 Verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ vervangt rittenregistratie 

Werknemers hoeven binnenkort geen rittenregistratie meer bij te houden om te voorkomen dat het 

privégebruik van een bestelauto van de zaak wordt bijgeteld. Als alternatief wordt de ‘verklaring 

uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ ingevoerd. Met deze maatregel... Lees Verder 

Regionaal Nieuws 

Onderneming v/h Jaar 2011 Haarlemmermeer: Dunweg Uitvaartzorg 

Dunweg Uitvaartzorg uit Hoofddorp is winnaar geworden van de vijfde Grote Ondernemersprijs van 

Haarlemmermeer 2011. Dat maakte wethouder Arthur van Dijk als juryvoorzitter bekend tijdens het 

jaarlijkse MeerBusiness KerstGala in het Dorint hotel Amsterdam Airport in Schiphol-Oost. 

Voor de prijs waren... Lees verder 

Voor Zwanenburg een historische dag in velerlei opzichten 

Onder toeziend oog van sinterklaas is vrijdag 2 december de doorgetrokken Venenweg feestelijk geopend. 

Een historische dag waarop tevens Parkmanagement Light van start ging. Maar daar bleef het niet bij: 

wethouder Arthur van Dijk had voor de Zwanenburgse detaillisten een aardige surprise meegebracht 
aangaande de zondagopenstelling van winkels. Het is een proces... Lees verder 

Winkeliers Badhoevedorp willen meer bezoekers 

De winkelgebieden van Badhoevedorp vormen geen eenheid, de markt kan meer bezoekers trekken, het 

centrum verdient een betere uitstraling en met een warenhuis en gratis parkeerruimte komen bezoekers 

vaker terug. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit het rapport ‘Badhoevedorp, winkelcentrum in 
perspectief’. Het rapport... Lees verder 

Verhuisbericht 

Op 19 december is het KvK-kantoor in Hoofddorp verhuist van de Antareslaan naar de Kruisweg. Dit 

betekent dat het oude kantoor op 16 december om 12.00 uur ‘s middags sluit. De nieuwe KvK-stek is het 

Holland Office Center aan de Kruisweg 819. Het bedrijfsverzamelgebouw... Lees verder 
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Miljoenen voor groen en wegen 

Van de nog resterende dertig miljoen die de gemeente heeft overgehouden aan de Vinex-bouw, wil het 

college twintig miljoen reserveren voor het deltaplan bereikbaarheid en tien miljoen voor de aanleg van 

groen. In Getsewoud, Floriande en Stellinghof zijn in totaal zo’n 18.500 huizen gebouwd in het kader van 
de Vinex. Alles bij elkaar... Lees verder 

Verhagen maakt van Haarlemmermeer een landelijke energieproeftuin 

Minister Verhagen van economische zaken, landbouw en innovatie heeft negen plaatsen aangewezen waar 

'slimme' elektriciteitsnetten komen. Hij heeft hiervoor 16 miljoen euro uitgetrokken. In Noord-Holland zijn 

Haarlemmermeer, Texel en Heerhugowaard als proeftuin aangewezen. 
Door de toepassing van... Lees verder 

KvK Nieuwjaarssymposium 

Kamer van Koophandel Amsterdam organiseert op maandag 23 januari 2012 een Nieuwjaarssymposium 

over het thema Onderwijs & Arbeidsmarkt. Hier worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek 

SEO (Stichting Economisch Onderzoek) heeft gedaan naar de toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt 
in de metropoolregio Amsterdam. De veelbesproken uitdaging... Lees verder  

  

 

Gesprekspartners van MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

 

  

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