
 

Feestdagen in aantocht, maar valt er wat te vieren? 

  

December staat voor de deur en daarmee Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw. Een periode waarin de 

consument vaak meer uitgeeft dan gemiddeld tijdens de overige maanden van het jaar maar bovenal 

vaak een tijd om met familie, vrienden en kennissen door te brengen na de vele en harde werkzaamheden 

in het achterliggende jaar.  

De uitgaven van de consument in december zijn binnen de retail van harte welkom want zo rooskleurig 

staat de branche er niet voor. Sterker nog sommige melden dat er storm op komst is –zie 

koopstromenonderzoek 2011, www.kso2011.nl - echter kunnen wij u melden dat er geen storm op komst 

is maar dat de branche inmiddels in een orkaan zit. 

Het hart van een orkaan kenmerkt zich door windstilte, december kunnen wij daarvoor aanmerken. Echter 

zijn de voortekenen van een orkaan veel wind en regen. Deze maanden heeft de retail inmiddels achter de 

rug. Na het hart van de orkaan komt men helaas opnieuw in slecht weer terecht. Tijd dus om je als 

ondernemer binnen de genoemde branche te onderscheiden en te innoveren. Ga het internet op, voer 

onderscheidende acties, laat je (overal) zien en horen, ga in gesprek met je leverancier(s), breng je 

klanten in kaart en zorg er voor dat je klaar bent voor de komende jaren. In 2012 zullen wij samen met 

enkele partners bewustwordingsevenementen organiseren voor de retailondernemers waar u van harte 

welkom bent. 

Naast het vele retailnieuws in deze nieuwsbrief ook de resultaten op lobbygebied van MKB-Nederland in de 

achterliggende maanden om het voor u als ondernemer een stuk makkelijker te maken. Afsluitend willen 

wij graag alle ondernemers die aanwezig zijn geweest op het zeer succesvolle Veiligheidscongres danken 

voor hun aanwezigheid en enthousiaste deelname, onderstaand –nog- meer informatie over hoe u veiliger 

kunt ondernemen in deze donkere dagen. 

Wij wensen u een ondernemende december 2011 toe! 

Hans Biesheuvel gaat ondernemers met financieringsvraag coachen 

Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland, gaat ondernemers adviseren die op zoek zijn naar 

financiering. Hij wordt persoonlijk coach bij Qredits, de kredietverlener die zich specifiek richt op 

financiering van kleine bedrijven. Biesheuvel maakt zich al sinds zijn aantreden als voorzitter van MKB-

Nederland op 1 juni van dit jaar hard voor verbetering van de kredietverlening aan het midden- en 

kleinbedrijf. De banken... Lees verder 

Is uw gemeente al Jogg? 

Nederland koerst af op een structureel krappe arbeidsmarkt. Ons land vergroent en vergrijst. We gaan 

daarom straks allemaal langer doorwerken. Van belang is dan wel dat we de ‘eindstreep’ – de 

pensioenleeftijd - gezond en wel halen. De verantwoordelijkheid voor een gezonde levensstijl ligt primair 
bij de werknemer zelf. De werkgever... Lees verder 
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Kleine ondernemers krijgen meer ruimte voor samenwerking 

Ondernemers met een relatief klein marktaandeel krijgen meer ruimte om onder andere prijsafspraken te 

maken. De ministerraad daarmee ingestemd op voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. Kleine ondernemers... Lees verder 

Ondernemend Groen 

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben samen met natuur- en milieuorganisaties en de 

overheid de Groene Groei Deal gesloten. Ter gelegenheid daarvan hebben wij als 

ondernemingsorganisaties de website www.OndernemendGroen.nl gelanceerd. Deze website... Lees 
verder 

Ontregelen in bedrijf 

Met minder regels en makkelijkere regels koerst het nieuwe kabinet op meer gemak voor ondernemers. 

Door de samenvoeging van de Regiegroep Regeldruk en de directie ICT in de nieuwe directie Regeldruk en 

ICT-beleid benut het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ICT als katalysator voor 

de vermindering van regeldruk. Het kabinet... Lees verder 

Acht maatregelen om regeldruk te verlagen 

Dankzij de lobby van o.a. MKB Nederland verlaagt het kabinet de regeldruk, zodat ondernemers meer tijd 

en geld hebben om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Acht voorbeelden van concrete 
maatregelen hoe het kabinet het ondernemen makkelijker en goedkoper maakt... Lees verder 

Introductie FileWekker 

De Taskforce Ontspits, een initiatief van overheden en het bedrijfsleven (waaronder MKB) in de 

metropoolregio Amsterdam, introduceert de FileWekker. Een unieke app die filerijders automatisch een 
signaal geeft wanneer zijn of haar route filevrij is. Met de app wil de Taskforce... Lees verder 

 

Regionaal Nieuws 

Aantal overvallen op winkels in Haarlemmermeer neemt af 

Het aantal overvallen op winkels dit jaar in Haarlemmermeer is fors afgenomen. Daarentegen werden in 

de polder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar meer overvallen op woningen gepleegd. Dat blijkt 

uit de veiligheidscijfers over... Lees verder 

Veiligheidscijfers Haarlemmermeer op website 

Op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl/veiligheid zijn de veiligheidscijfers voor de periode 

1 januari tot 1 september gepubliceerd. Het publiceren van veiligheidscijfers vindt op drie momenten in 

het jaar plaats. In februari een jaaroverzicht, in mei/juni een overzicht van het eerste trimester en in 
september/oktober een overzicht van de tweede trimester. Over de periode van... Lees verder 

’Waar buit is, zijn altijd dieven’ 

Het aantal winkelinbraken in de Haarlemmermeer daalt. Toch zijn jaarlijks nog steeds drie op de tien 

ondernemers slachtoffer van criminelen. Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC), Kamer 

van Koophandel en MKB Haarlemmermeer-Schiphol vinden dit te veel en hebben dinsdag 15 november 
een veiligheidscongres gehouden in het raadhuis in Hoofddorp. In het RPC platform strijden... Lees verder 
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Multirent Event 

Een kleine maand geleden zijn er tijdens Prinsjesdag verscheidene uitspraken gedaan over zakelijke 

mobiliteit. Voor de komende jaren kondigt de politiek meerdere veranderingen aan op fiscaal gebied. 

Tezamen met Toyota Louwman en CROP registeraccountants en belastingadviseurs vinden wij dit het 

uitgelezen moment om deze veranderingen tijdens een netwerkborrel toe te lichten en hier verder met u 

gedachten over uit te wisselen... Lees verder 

AM Groep eerste bedrijf in Nederland met de bronzen erkenning Investors in People (IiP) 

AM Groep heeft in 2002 de keuze gemaakt om leerwerkbedrijf te zijn. Dit komt ook duidelijk tot 

uitdrukking in onze missie; AM Groep stimuleert en ondersteunt mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt om zichzelf te ontwikkelen met als doel het vinden van een zo regulier mogelijke 

arbeidsplaats.  

AM Groep was op zoek naar... Lees verder 

  

 

Gesprekspartners van MKB Haarlemmermeer-Schiphol 
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