
 

November in het teken van veilig ondernemen 

  

Samen met enkele partners organiseert MKB Haarlemmermeer-Schiphol voor u op 15 november een 

groot veiligheidscongres waar u als ondernemer de strijd tegen criminaliteit aan kan gaan en GRATIS aan 

kan deelnemen.  

Grote kans dat uw bedrijf de afgelopen jaren getroffen is door een crimineel of dat uw bedrijf er in de 

toekomst mee te maken krijgt. Want 3 op de 10 ondernemers is jaarlijks slachtoffer van criminaliteit en 

dat kost het bedrijfsleven landelijk € 570 miljoen euro. Wat de overheid daar tegen doet vertelt Fred 
Teeven, staatssecretaris Veiligheid en Justitie. 

Met preventieve maatregelen kunt u schade voorkomen of beperken. Deze reiken wij u graag aan op een 

van de workshops tijdens ons veiligheidscongres. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven 

deskundigen waaronder misdaadjournalist John van den Heuvel, u persoonlijke tips en adviezen om 

schade en fraude te voorkomen. Na afloop heeft u voldoende bagage om criminaliteit binnen uw bedrijf te 
lijf te gaan. 

Dit alles staat onder de bezielende leiding van dagvoorzitter en wethouder van Haarlemmermeer de heer 

Arthur van Dijk. Hij zal ondermeer voorzitter Paul Kok het woord geven om enkele kengetallen omtrent 

veilig ondernemen met u te delen en burgemeester de heer Theo Weterings zal ook de noodzaak van 

veilig ondernemen voor u trachten prioriteit te geven. Verder kunt u kiezen voor 2 van de 4 workshops en 

zal de avond worden afgesloten met een netwerkborrel. Wij raden u dan ook aan u nu op te geven voor dit 

GRATIS congres want als u niet bent geweest heeft u geen alibi… 

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de recente lobbyresultaten van onze moederorganisatie MKB-

Nederland, kunt u uw eigen bedrijf ofwel een ander bedrijf weer vanaf heden nomineren voor de 

Ondernemersverkiezing en aandacht voor een nieuw initiatief voor éénpitters uit Haarlemmermeer. Tot 

slot vragen wij nog uw aandacht voor het Zakenplatform op 9 en 10 november alwaar u sinds jaar en dag 

ook onze stand weer zal aantreffen. Met de voucher in deze nieuwsbrief is deze beurs ook voor u vrij 
toegankelijk. 

Nominatieronde voor 'Best Onderneming van Noord-Holland 2011-2012' van start 

Op 18 april 2012 wordt tijdens een grote feestavond in theater Philharmonie in Haarlem voor de zesde 

keer de prijs voor de „Beste Onderneming van Noord-Holland‟ uitgereikt. Dit jaar met een extra categorie, 

speciaal voor kleine ondernemingen. Ondernemers kunnen zichzelf of collega-bedrijven vanaf nu 

nomineren voor de Ondernemingsverkiezing via de website www.ovnh.nl. De aanmeldingsronde sluit op 
15 januari. Deze editie zullen maar liefst drie... Lees verder 

MKB-Nederland 

Onze vereniging is lid van MKB-Nederland, de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in 

Nederland. Van MKB-Nederland nemen wij verschillende diensten af en in ruil daarvoor verzorgt de koepel 

onze belangenbehartiging lokaal, regionaal maar vooral ook landelijk. Graag delen wij met u wat MKB-

Nederland voor u de afgelopen periode heeft bereikt: 

 

· Vraag van bedrijfsleven centraal bij overheidsbeleid 

500 miljoen voor innovatie vanaf 2013 einde aan KvK-heffing 

http://www.ovnh.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/3b_%20Flyer%20OVNH_2011-2012_LR%20def.pdf
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=6581&ss=
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=6552&ss=


belastingvoordeel voor samenwerking met kennisinstellingen 

vriendelijker CBS-enquêtes 

afschaffen reeks kleine belastingen, zoals verpakkingen-, afvalstoffen en grondwaterbelastingen. 

· Overbodige regels worden afgeschaft of vereenvoudigd 

· Onderwijs moet ondernemerschap steunen 

· Betere bescherming winkeliers bij renovatie 

· Eenvoudiger bv-regels goed voor starters 

· Miljard euro voor kredietgarantie mkb 
· Miljoenennota 2012: Kabinet maakt juiste keuzes. 

Lees hier meer 

Als u klikt op de blauw weergegeven link dan klikt u door naar het desbetreffende dossier. 

Samenvoegen provincies 

Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland moeten fuseren om als stedendriehoek eenduidig op te 

treden. Dat staat in de visienota „Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden‟ 

van minister Donner van Binnenlandse Zaken, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het kabinet 

streeft hiermee naar een kleine, slagvaardige en dienstverlenende overheid. Volgens minister Donner is de 

bestuurlijke inrichting nu... Lees verder 

Lang leve ondernemer: jaarcongres MKB-Nederland 

Het jaarcongres van MKB-Nederland staat dit jaar in het teken van Lang leve ondernemen! Op 7 

november gaan wij met succesvolle ondernemers en minister Maxime Verhagen in gesprek over hoe we 

ondernemerschap in Nederland nog verder kunnen ontwikkelen. Immers, een ondernemende samenleving 
is goed voor iedereen! Dit wilt u niet missen. Meld u nu aan! Lees verder 

Wegwerkzaamheden in Noord-Holland in oktober t/m december 2011 

De gezamenlijke wegbeheerders van Noord-Holland bieden u dit totaaloverzicht aan van de belangrijkste 

wegwerkzaamheden die van oktober t/m december 2011 plaatsvinden op het Noord-Hollandse wegennet. 

Meer informatie over deze en andere geplande wegwerkzaamheden kunt u op elk moment van de dag 
verkrijgen op de website www.NHBereikbaar.nl. Lees verder 

Regionaal Nieuws 

Congres ‘Onderneem de strijd tegen criminaliteit! 

Grote kans dat uw bedrijf de afgelopen jaren getroffen is door een crimineel of dat uw bedrijf er in de 

toekomst mee te maken krijgt. Want 3 op de 10 ondernemers is jaarlijks slachtoffer van criminaliteit en 

dat kost het bedrijfsleven landelijk € 570 miljoen euro. Met preventieve maatregelen kunt u schade 

voorkomen of beperken. Deze maatregelen reiken wij u graag aan op één van de workshops tijdens ons 
veiligheidscongres. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven... Lees verder 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor De President 

Bedrijvenpark De President heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. Dat markeert de start van 

een brede veiligheidsaanpak. Hiermee willen Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark De President, 

politie, brandweer en gemeente Haarlemmermeer tot een (nog) veiliger bedrijventerrein komen. Onlangs 

bezegelden zij bij Lexpoint de samenwerking met de ondertekening van een convenant. De Vereniging 
Parkmanagement Bedrijvenpark De President houdt zich bezig… Lees verder 

http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=6564&ss=
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=6607&ss=
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/10/06/onderwijs-moet-ondernemerschap-steunen.html
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=6636&ss=
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=6535&ss=
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=6512&ss=
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=6596&ss=
http://www.mkb.nl/prinsjesdag2011
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/2_%20Samenvoegen%20provincies.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/2_%20def%20uitnodiging%20Jaarcongres.pdf
http://www.nhbereikbaar.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/5_%20Folder_NH_Bereikbaar_okt-dec%5B1%5D.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/RA1a_%20Onderneem%20de%20strijd%20tegen%20criminaliteit.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/RA2_Keurmerk%20Veilig%20Ondernemen.pdf


Terugblik 10:10 The Energy Challenge “Wat doe jij uit?" 

Wat doe jij uit?” Heel Haarlemmermeer heeft zich, als deelnemer aan de landelijke 

energiebesparingsactie10:10, volop ingezet om zoveel mogelijk “uit” te doen op 10 oktober. Inwoners, 

bedrijven, organisaties en scholen sloten zich aan bij de doelstellingen van 10:10. Liander plaatse in 

Hoofddorp Oost een meter om het energiegebruik die dag te meten. Op 7 oktober was de aftrap van 

10:10: de feestelijke onthulling van deze meter op de Freinetschool. De leerlingen… Lees verder 

Zakenplatform, dé promotiedagen voor Haarlemmermeer-Schiphol 

Op 9 en 10 november is de Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen „the place to be‟ voor individuele 

bedrijven, ondernemersverenigingen, (semi-)overheid en ondersteunende organisaties. Dan vindt 

inmiddels de 4e editie van het Zakenplatform (B2B Dagen) plaats, dé locatie om op een aangename wijze 

zaken te doen en ondernemers nader tot elkaar te brengen en te verbinden. Voor de standhouders begint 

de beurs met een gezamenlijke lunch en speeddaten. Interessante businesspartners worden op deze 
manier snel gevonden! Ondernemers uit de regio ontmoeten en vinden elkaar op… Lees verder 

Eénpitters uit Hoofddorp kruipen bij elkaar 

Een aantal éénpitters uit Hoofddorp begint een netwerk voor kleine zelfstandige ondernemers: ZP-NET 

Hoofddorp. Kleine zelfstandigen kunnen hiervan gratis lid worden. Het netwerk wordt op 9 november 

officieel gelanceerd. Er hebben zich inmiddels vijftien ondernemers aangemeld. ,,Wij leggen de nadruk op 

het lokale aspect, de micro-economie‟‟, zegt Carin Sievers. Zij staat samen met Ed Veldman aan… Lees 
verder 

Zwanenburgse Dennenlaan vernieuwd 

De Dennenlaan krijgt een nieuwe inrichting, fundering en bestrating. Dat plan heeft wethouder Steffe Bak 

(CDA) van openbare werken gelanceerd. Bewoners, ondernemers en Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg 

klagen al langer steen en been over de winkelstraat. Keer op keer vallen de gaten in de weg en raken veel 

straatstenen kapot. Sommige stukken zijn sinds de oplevering, nog geen tien jaar geleden, al drie keer 

gerepareerd. Begin dit jaar schreven de dorpsraad en de lokale ondernemersvereniging een ‟noodkreet‟… 
Lees verder 

 

AGENDA: 

7 november 2011: 
MKB jaarcongres 

9 & 10 november 2011: 
Zakenplatform Haarlemmermeer 

15 november 2011: 

Congres Veilig Ondernemen 

 

  

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/RA3_%20Terugblik%2010%2010.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/RA4a2_%20Persbericht%20Zakenplatform.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/RA5_%20E%C3%A9npitters%20uit%20Hoofddorp%20kruipen%20bij%20elkaar.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/RA5_%20E%C3%A9npitters%20uit%20Hoofddorp%20kruipen%20bij%20elkaar.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/Oktober%202011/RA6_%20Zwanenburgse%20Dennenlaan%20vernieuwd.pdf
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=122&entryID=4301&ss=
http://www.zakenplatform.nl/
http://www.kvk.nl/lokale-informatie/amsterdam/advies-en-ondersteuning/bijeenkomsten-kvk-amsterdam/veilig_ondernemen/?refererAliasStat=veiligheidscongres


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.  

 

http://www.ezinecomposer.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&job=c12e4629-f2cf-4f15-b585-3e9996ef8451

