
 

Augustus: vakantiemaand 

  
De maand augustus staat voor de deur en dit betekent voor Haarlemmermeer vakantietijd! Zowel 
ondernemers, klanten en personeel gaan genieten van welverdiende rust hoewel dit bij ondernemers vaak 
een relatief begrip is. Als ondernemer ben je vaak 24 uur per dag 7 dagen in de week bezig met jouw 
onderneming en ook tijdens de vakantie kunnen velen onder u deze ‘fobie’ maar moeilijk loslaten. Een lid 
van MKB vertelde vertegenwoordigers van uw vereniging laatst dat hij zonder (nieuwe) ideeën nooit zijn 
bedrijf structureel positief kon laten draaien en daarom altijd bezig was met innovaties, ook op vakantie!  
  
Uiteraard is een balans tussen privé en zakelijk onontbeerlijk om te kunnen slagen in ondernemersland 
echter zal het thuisfront vaker begrip moeten hebben voor uw ondernemersdrift dan andersom. Grote 
ondernemers hebben dan ook vaak een sterke man of vrouw achter zich staan die de boel regelt als u aan 
het ondernemen bent. Daarom gunnen wij u van harte de relatieve rust tijdens de vakantieperiode maar 
daarna moet er uiteraard weer hard gewerkt en vooral geïnnoveerd worden! 
  
Rest ons niets meer dan u een prettig zomer(vakantie) te wensen en uiteraard in september weer goede 
zaken! 
  

Afpersing aangepakt door vertrouwenslijn voor ondernemers 
 
Ondernemers die slachtoffer zijn van afpersing kunnen sinds vandaag terecht bij een vertrouwenslijn. 
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie opende vandaag het nieuwe telefoonnummer 06 22 96 
27 71 waarmee ondernemers anoniem kunnen bellen met een onafhankelijk persoon. MKB-Nederland 
geeft al langer aan dat de gevolgen van afpersing groot zijn. Samen met VNO-NCW en Koninklijke Horeca 
Nederland werkt... Lees verder 
  

 
MKB-Nederland spant proces acquisitiefraudeurs aan 

‘Ook mkb moet worden beschermd door Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken’ 
 
MKB-Nederland heeft bij de rechtbank van Groningen een proces aangespannen tegen Holland Internet 
Group bv, Telefoongids.com bv en Infosite bv, die zij beschuldigt van acquisitiefraude. De 
ondernemersorganisatie eist niet alleen dat gedaagden op straffe van een dwangsom stoppen met hun 
huidige handelswijze, maar vraagt de rechtbank eveneens om een principiële uitspraak. MKB-Nederland 
wil dat de rechter de werkwijze van bedrijven als de Telefoongids.com kwalificeert als misleidend en 
onrechtmatig en de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken ook van toepassing verklaart voor... Lees 
verder 
  

Dit is geld voor ondernemen 
  
Onderstaand voor tijdens uw vakantie enkele naslagwerken waarmee u uw inspiratie kan opdoen om in 
september weer vol aan de slag te gaan. 
  

·        Het boekje Eerste Hulp bij Financiering (gratis download) 
Als ondernemer is het niet altijd even makkelijk om aan krediet te komen via de bank. Door 
aangescherpte voorwaarden worden aanvragen vaak afgewezen. Een goede voorbereiding is dus 
heel belangrijk, maar hoe doe je dat? Dit e-book helpt je op weg en laat je zien hoe jij een 
geslaagde kredietaanvraag doet.  

  
·        Hoe kan de overheid mij helpen met financiering? Bekijk het filmpje 

  
·        Wat levert het mij op als klanten sneller betalen? Bereken het met de cashflowtool  

  
  

Ondernemen zonder grenzen 
  

·        MKB-Nederland geeft een reeks boekjes Internationaal Ondernemen uit met praktische tips en 
ervaringen van ondernemers. Nieuw in deze reeks zijn de volgende boekjes: 
- China & Hong Kong, onbegrensde mogelijkheden, lees het boekje hier  
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- Zakendoen met Singapore, poort naar Azië, lees het boekje hier 
  
Wil je deze of een van de eerder verschenen boekjes liever in de brievenbus ontvangen? Stuur ons 
een mail en wij zenden de boekjes toe. 

  
·        Heb je plannen om te gaan exporteren en kun je wel wat praktische tips gebruiken?  Lees hier 

hoe je je bedrijf exportklaar maakt. 
 
  

Vooraankondiging Jaarcongres MKB-Nederland 
Kom in contact met beslissers in politiek en bedrijfsleven tijdens hét lobby- en netwerkevenement van 
MKB-Nederland. Datum: maandag 7 november 2011, aanvang: 15.30 uur, locatie: World Forum te Den 
Haag. De uitnodiging ontvangt u medio september. Zet de datum alvast in uw agenda! Klik hier voor de 
vooraankondiging. 
 

Regionaal nieuws 

 
Noord-Holland geeft project Westflank Haarlemmermeer terug aan het Rijk 

  
Het huidige gebiedsontwikkelingsproject Westflank Haarlemmermeer gaat niet door. De provincie Noord-
Holland ziet zich genoodzaakt de opdracht terug te geven aan het Rijk, nu het Rijk heeft besloten een 380 
kV-hoogspanningsverbinding dwars door het plangebied van de Westflank Haarlemmermeer aan te 
leggen. Dit besluit heeft gevolgen voor de provinciale ambities op het gebied van woningbouw, groen, 
infrastructuur en water, die onder andere zijn vastgelegd in de Structuurvisie 2040.  "Over de gevolgen 
van deze beslissing moeten we... Lees verder 
  

Hoofddorp-Centrum kijgt BIZ-Ondernemersfonds 
  
Het is een feit en alle inzet is beloond! Op 1 januari 2012 krijgt Hoofddorp Centrum haar felbegeerde BIZ-
Ondernemersfonds! Er was geen twijfel mogelijk: 54% van de ondernemers bracht een stem uit, 75,3% 
daarvan stemde voor het fonds en dit percentage vertegenwoordigt een woz-waarde van 169 miljoen 
tegen 47 miljoen van de tegenstemmers. Een mooi resultaat en een hoge score tussen alle gemeenten, 
die intussen in Nederland een ondernemersfonds via de Wet Bedrijfs Investeringen Zone (BIZ) hebben 
opgericht en waar dit ook zeer succesvol functioneert. Het fonds opent... Lees verder 
  

BIZ op Spoorzicht is een feit! 
  
De afgelopen weken hebben stemmingen plaatsgevonden voor het instellen van een Bedrijven 
InvesteringsZones op bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep. Deze week zijn de stemmen geteld. Er 
zijn voldoende stemmen om de Bedrijven InvesteringsZones op Spoorzicht per 1 januari 2012 in te 
stellen. Wethouder Arthur van Dijk (Economie, Schiphol en Cultuur), feliciteert de ondernemers met de 
nieuwe zones. “De ondernemers van Spoorzicht die zich hebben ingezet om deze Bedrijven 
InvesteringsZones mogelijk te maken hebben een fantastische prestatie geleverd. Het is het... Lees verder 
  
  

Uw bedrijf promoten en contacten leggen op de kunstbeurs aan de 
Westeinderplassen in Aalsmeer? 

Word sponsor van de beurs of meld u aan voor de bedrijvendag. 
  
Kunst vormt de basis voor vernieuwing en vooruitgang, kernwaarden voor elke ondernemer. Met kunst 
kun je je onderscheiden. Op de beurs aan de Westeinderplassen kunt u laten zien wat dat voor u betekent 
en in een ontspannen sfeer inspirerende contacten leggen. De beurs met hooggekwalificeerde 
hedendaagse kunst wordt gehouden op 9, 10 en 11 september 2011. De organisatie is in handen van 
Sous-Terre Evenementen. Het beursterrein is een fantastische... Lees meer 
  

Aansluitingen A4 
  
De werkzaamheden voor de aansluitingen A4 zijn volop bezig. Per nieuwsbrief houdt de Provincie Noord-
Holland bewoners en/of gebruikers van het gebied, op de hoogte van de werkzaamheden voor de nieuwe 
N201. De nieuwsbrief verschijnt periodiek en informeert u over te verwachten werkzaamheden, 
omleidingen, afsluitingen en eventuele hinder die deze met zich meebrengt. Het gaat om werkzaam heden 
in de gemeente Haarlemmermeer die verband houden met de nieuwe aansluitingen op de A4. Klik hier 
voor de nieuwsbrief van de provincie. 
  

Leren & Werken in Haarlemmermeer 
  
Leren en Werken Haarlemmermeer is een initiatief van het (Lokaal) Platform Arbeidmarkt en Onderwijs. 
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Indien u dit e-Zine niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier. U kunt zich dan uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  

De participanten hierin zijn MKB Haarlemmermeer-Schiphol, Nova College, VNO NCW West, Dunamare 
onderwijsgroep, UWV WERKbedrijf, Kamer van Koophandel, Hogeschool Inholland Haarlem, Gemeente 
Haarlemmermeer, Schiphol College. Leren en Werken Haarlemmermeer is niet alleen een 
samenwerkingsverband maar ook een fysieke plek waar werkgevers en werkzoekenden terecht kunnen 
voor... Lees meer 
  

Agenda 
  

16 augustus 2011: 
Een goede start met de KvK & de Belastingdienst 

  
10 & 11 september 2011: 

HISWA event  
(UITVERKOCHT!) 

  
12 oktober 2011: 

Beursvloer Haarlemmermeer 
  

25 & 26 oktober 2011: 
Ondernemerscongres 

  
7 november 2011: 
MKB jaarcongres 

  
9 & 10 november 2011: 

Zakenplatform Haarlemmermeer 
  

15 november 2011: 
Congres Veilig Ondernemen 

(info volgt) 
  

Gesprekspartners van MKB Haarlemmermeer-Schiphol 
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