
 

Gratis naar de Week van de Ondernemer 2011 

  

Als ondernemer bent u iedere dag bezig om uw bedrijf succesvoller te maken. MKB Haarlemmermeer-

Schiphol helpt u daar graag bij. Op 4 april organiseren wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV) en 

voorjaarscongres met als motto: „Het nieuwe werken en sociale media‟. Inschrijven kan nog steeds door 

een mail te sturen naar: 
  

info@mkb-haarlemmermeer.nl  
  
Verder organiseert onze moederorganisatie MKB-Nederland in april de Week van de Ondernemer. Mede 

daarom zijn wij lid van MKB-Nederland en is laatst genoemde organisatie mede-initiator van de Week van 

de Ondernemer, hét ondernemersevent van het jaar. Hier kunt u inspiratie opdoen, in contact komen met 

andere ondernemers en u laten informeren door specialisten over vraagstukken die u als ondernemer 

bezighouden. Wij bieden dit aan zodat u nog beter kunt doen waar u goed in bent: Ondernemen! 
  
De Week van de Ondernemer 2011, het beste programma ooit! 
Op 12, 13 en 14 april vindt de Week van de Ondernemer plaats in het Beatrix Theater Jaarbeurs Utrecht. 

Wij zijn trots op het programma dat we presenteren, het beste ooit. Zo interviewt gastheer Jort Kelder 

tijdens het ochtendprogramma topondernemers als Aad Ouborg, Derk Sauer, Hans Breukhoven en Cor van 

Zadelhoff. Brand-booster, brain agent & trendteller René Boender geeft u praktische marketingtips en 

topcoach Marc Lammers spreekt over het verbeteren van prestaties. 
  
Tijdens het middagprogramma staan vele businesscoaches en voormalige topsporters tijdens hun 

inspiratiesessies voor u klaar met praktische tips en adviezen waar u direct uw voordeel mee kunt doen. 

In bijgesloten magazine en op weekvandeondernemer.nl vindt u het complete programma en een 

overzicht van sprekers. 
  
Als relatie van MKB Haarlemmermeer-Schiphol bieden wij u uiteraard de mogelijkheid om gratis deel te 

nemen. Ga naar www.weekvandeondernemer.nl, klik op „inschrijven‟ en vul uw relatiecode in: 
  

W11RSPDM 
  
Bij voorgaande edities is gebleken dat er veel animo is voor de Week van de Ondernemer.  
Wij adviseren u dus om spoedig in te schrijven zodat u zeker bent van deelname. 
  
Graag tot ziens tijdens de ALV, het voorjaarscongres en de Week van de Ondernemer! 
  

  

Week van de Ondernemers 2011 
  

De Week van de Ondernemer. Al jarenlang het grootste en best gewaardeerde ondernemersevent van 

Nederland. In één dag wordt u geïnspireerd door topcoaches en succesvolle ondernemers. Inspiratie die 

absoluut zal bijdragen aan úw succes. Daarnaast wordt u onderdeel van een zeer waardevol 

ondernemersnetwerk. Waar u direct van profiteert. 

 

Lees meer... 
  

mailto:info@mkb-haarlemmermeer.nl
http://www.weekvandeondernemer.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Maart%202011/1_%20WvdO%202011%20congresmagazine.pdf


Omzetverdubbelaar voor groeibriljanten in Noord-Holland 
  

In mei 2011 start FastForward: een nieuw tweejarig groeiprogramma voor een selecte groep van 150 

ambitieuze en veelbelovende ondernemers in de zakelijke dienstverlening en R&D. Het programma is 

speciaal ontwikkeld voor ondernemers met €0,5 tot €3 miljoen omzet die snel willen groeien, maar niet in 

de valkuilen willen tuimelen die kenmerkend zijn voor snelle groei. 

 

Lees meer... 
  

Verhagen maakt extra budget vrij voor innovatie binnen mkb 
  

Het budget voor de IPC-regeling, waarmee ondernemers worden gestimuleerd om gezamenlijk nieuwe 

producten en processen te ontwikkelen, wordt verhoogd met € 17 mln. Dat maakte minister Verhagen 

(EL&I) vandaag bekend. Het is goed dat het ministerie deze regeling ook in 2011 stevig blijft omarmen, 

vindt MKB-Nederland. 

 

Lees meer... 
  

Minder last van milieuregels: misstanden en adviezen in brochure 
  

Hoe kunnen we er voor zorgen dat bedrijven minder regeldruk ervaren van milieuregels? Wat is er 

inmiddels gebeurd met geconstateerde knelpunten op het gebied van regeldruk? Antwoorden op deze en 

andere vragen omtrent regeldruk zijn te vinden in de digitale brochure “Minder regeldruk heeft u ook zelf 

in de hand!”, die wordt verspreid onder bedrijven en toezichthouders. 

 

Lees meer... 
  

Fraudehelpdesk van start 
  

Burgers en kleine ondernemers kunnen sinds kort met vragen over fraude terecht bij de Fraudehelpdesk. 

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft 500.000 euro uitgetrokken voor de start van deze 

helpdesk. Doel is mensen helpen voorkomen dat zij slachtoffer worden van fraude en slachtoffers snel 

door te verwijzen naar die instantie die hen het beste kan helpen. 

 

Lees meer... 
  

MKB-vriendelijkste gemeente bekend tijdens Zomerborrel 
  

Tijdens haar Zomerborrel op dinsdag 14 juni reikt MKB-Nederland de prijs voor de MKB-vriendelijkste 

gemeente uit. De prijs vormt het sluitstuk van de tweede editie verkiezing (de eerste verkiezing werd 

gehouden in 2008) naar de mkb-vriendelijkste gemeente. Meer dan 15.000 ondernemers hebben 

afgelopen maanden al meegedaan aan het grootschalige onderzoek naar het mkb-beleid in hun 

vestigingsplaats. 

 

Lees meer... 
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Regionaal Nieuws 

  

MKB Haarlemmermeer-Schiphol draagt Paul Kok voor als voorzitter 
  

Op 4 april aanstaande staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het voorjaarscongres van MKB 

Haarlemmermeer-Schiphol op het programma. Het huidige bestuur zal tijdens de ALV de lobbyresultaten, 

ambities en financiële resultaten door haar geboekt met u delen. 

 

Lees meer... 
  

Doortrekken Spoorlaan leidt tot totale renovatie gebied 
  

Veel Vennepers hebben verontwaardigd gereageerd op de houtkap van zo'n tweehonderd bomen op het 

terrein rondom het voormalige zwembad De Meerval. Aan de rand van dit terrein, bij de kruising 

Venneperweg en Oosterdreef, wordt de doortrekking van de Spoorlaan gerealiseerd. Die gaat een 

verbinding vormen tussen de rotonde bij het NS station en bedrijventerrein Nieuw Vennep Zuid en gaat 

een belangrijke bijdrage leveren aan de ontsluiting van Nieuw Vennep. 

 

Lees meer... 
  

Regio rond N201 ook in de toekomst bereikbaar 
  

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland willen dat de doorstroming van het verkeer  

in Amstel- en Meerlanden in de toekomst gegarandeerd blijft. Daarom is een studie uitgevoerd naar 

maatregelen om de doorstroming van het verkeer in dit gebied te garanderen. Mits daar draagvlak voor is, 

willen GS samen met de betrokken partijen een aantal maatregelen gaan uitwerken. Hierbij gaat het om 

het aanpassen van wegvakken en kruispunten op en rond de N201. 

 

Lees meer... 
  

Internationale Handelsdag bij KvK Amsterdam 
  

U wilt bloembollen exporteren naar Japan, of Halal shampoo naar Saudi-Arabië. Vlees importeren uit 

Argentinië, ICT outsourcen naar Turkije of computers uit China? Het kan allemaal. Maar weet u ook hoe u 

dit doet? Met welke zakenpartners gaat u in zee, hoe regelt u de financiën en aan welke regels moet u zich 

houden? 

 

Lees meer... 
  

Agenda 

  
29 maart 2011: 

Ondernemers Verkiezing Noord Holland 

4 april 2011: 

Algemene Leden Vergadering & voorjaarscongres MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

7 april 2011: 

Internationale handelsdag KvK 

12, 13 & 14 april: 
Week van de Ondernemer 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Maart%202011/Extra%20artikel%20RA%201_.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Maart%202011/RA%201_Doortrekken%20Spoorlaan%20leidt%20tot%20totale%20renovatie%20gebied.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Maart%202011/RA%202_Regio%20rond%20N201%20ook%20in%20de%20toekomst%20bereikbaar.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Maart%202011/RA%203_Internationale%20Handelsdag%20bij%20KvK%20Amsterdam.pdf
http://www.ovnh.nl/
http://www.mkb-haarlemmermeer.nl/
http://www.kvk.nl/ondernemen/internationale-handel/internationale-handelsdag/internationale-handelsdag-amsterdam/?refererAliasStat=ihdamsterdam
http://www.weekvandeondernemer.nl/


14 juni: 
MKB-Nederland Zomerborrel incl. MKB-vriendelijkste gemeente verkiezing 

  

 

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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