
 

Vakantiegevoel? Reden tot scherp zijn! 

   

De beurzen schieten naar beneden en huishoudens hebben in juni 0,9 procent minder uitgegeven ten 

opzichte van een jaar eerder in dezelfde maand. Voor het eerst in meer dan een jaar zijn de 

consumentenbestedingen gedaald; zowel aan voedings- en genotsmiddelen als aan duurzame goederen 

werd 3,7 procent minder uitgegeven ook de huizenprijzen daalde in juli met 2,3 procent en dit ondanks 

dat het kabinet Rutte de overdrachtsbelasting naar 2 procent wist terug te brengen. Dat consumenten 

minder uitgeven heeft natuurlijk veel te maken met het bekende sentiment in de markt en de 

berichtgeving hierover echter voor u als ondernemer is dit een reden om het vakantiegevoel snel kwijt te 

raken en scherp te zijn op de ontwikkelingen binnen uw branche en uiteraard om uw omzet en 

margeontwikkeling, net als altijd, dagelijks scherp in de gaten te houden! 

  

Ondanks dat er ook enkele indicatoren positief over de economische ontwikkelingen zijn willen wij als 

belangenorganisatie u op het hart drukken om juist nu de tering naar de nering te zetten echter ook uw 

mede ondernemers opdrachten te gunnen en te blijven investeren. In deze tijd moeten wij elkaar in de 

regio juist helpen en niet uit te markt prijzen. Alleen dan komen wij als regio sterker uit deze economisch 

weerbarstige tijden en kunnen wij bouwen aan een economisch sterk klimaat waarin bedrijven uit 

Haarlemmermeer kunnen excelleren. 

  

Wilt u als ondernemer dus graag het vakantiegevoel nog even vasthouden dan hebben wij slecht nieuws 

voor u, juist nu is het de tijd om hard aan het werk te blijven (gaan) en te investeren in nieuwe 

ontwikkelingen om de basis te leggen voor een toekomst welke continuïteit biedt aan uw bedrijf, 

medewerkers en klanten. 

  

In deze nieuwsbrief kunt u ondermeer mogelijkheden tot scholing terug vinden waarbij u maarliefst 35% 

van de scholingskosten kunt subsidiëren. Ook bieden wij u informatie om subsidie te verkrijgen bij van 

een eventuele sociale innovatiemaatregel binnen uw organisatie en uiteraard de regionale activiteiten en 

informatievoorziening zoals u van ons gewend bent. 

  

Mocht u overigens een vraag hebben waar u tijdens het ondernemen tegen aanloopt schroom dan niet om 

als lid van MKB Haarlemmermeer-Schiphol de MKB Servicedesk te bellen, binnen 48 uur heeft u antwoord 

op al uw vragen! 

  

Snel en simpel minimaal 35% subsidie op opleidingen 

 

Sinds maandag 1 augustus kan er weer ESF-subsidie voor opleidingen en trainingen aangevraagd worden. 

Dat levert een voordeel van minimaal 35% op. Het HBD heeft het indienen van een aanvraag zo 

makkelijk mogelijk gemaakt zodat juist ook kleinere ondernemingen van deze europese subsidie gebruik 

kunnen maken. Subsidie is mogelijk op...  Lees verder 

  

  

Waarschuwing over onnodig betalen aan SENA 

 

Recent hebben wij een aantal klachten ontvangen van ondernemers die voor muziek in een werkruimte al 

jaren een bedrag van rond de 70 euro betalen. Onverwacht komt daar “zomaar” een bedrag bij van BUMA 

waardoor de factuur ineens ca. drie keer zo hoog is. Niet betalen betekent na een herinnering een 

aanmaning van een incassobureau… Dat overkomt momenteel een aantal ondernemers die aan Sena 

betalen en niet aan Buma (simpelweg omdat... Lees verder 

  

http://www.mkbservicedesk.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/52058404-cfc3-4646-924d-f273d60d2cff/nieuwsbrief/2011/augustus%202011/1.%20Snel%20en%20simpel%20minimaal%2035.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/52058404-cfc3-4646-924d-f273d60d2cff/nieuwsbrief/2011/augustus%202011/2.%20Waarschuwing%20over%20onnodig%20betalen%20aan%20SENA.pdf


ESF Actie E: Sociale innovatie, vitale bedrijven 

Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven, biedt subsidie aan werkgevers die bedrijfsprocessen verbeteren 

en duurzame inzetbaarheid vergroten om effectiever te werken. Aan welke eisen moet uw project voldoen 

om voor subsidie in aanmerking te komen?...  Lees verder 

  

‘We moeten niet doorslaan in risicomijdend gedrag’ 
-‘Ondernemerschap komt niet tot bloei als je alle risico’s wilt uitsluiten.’-  

De nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, Hans Biesheuvel, is een praktijkman met een flinke dosis 

scepsis ten opzichte van wet- en regelgeving. „De economie groeit niet door regels, maar door 

ondernemerschap.‟ Met de onlangs aangetreden Hans Biesheuvel heeft MKB-Nederland een echte ondernemer aan 
het roer. Aan praktijkvoorbeelden dan ook geen gebrek tijdens het interview in zijn... Lees verder 

  

Het nieuwe pinnen: check uw bankcontract! 

Vanuit diverse kanalen ontvangen wij signalen dat ondernemers toch nog te veel betalen bij ingebruikname van het 
nieuwe pinnen. Voor het nieuwe pinnen moet uw bankcontract worden aangepast. Zonder nieuw bankcontract kunt u 
uw klanten wel laten pinnen met de chip, maar dan betaalt u per transactie het percentage dat geldt bij een creditcard 
in plaats van... Lees verder 

  

Regionaal nieuws 

 

Nauwelijks interesse voor toekomstvisie polder 

  

De Haarlemmermeerders tonen vooralsnog nauwelijks interesse om mee te denken en te praten over de 

toekomst van hun gemeente. Op de speciale website participatie.haarlemmermeer.nl is twee weken voor de 

’sluiting’ maar een handjevol suggesties en reacties binnengekomen van inwoners over wonen, werken en 

leven in de toekomst. Haarlemmermeer is bezig met het ontwikkelen van een visie op de toekomst van polder. Eerder 

dit jaar presenteerde het college... Lees verder 

  

Versterking handel en logistiek in Metropoolregio Amsterdam 

  

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft het Integraal Ontwikkelingsplan (IOP) voor A4 Zone West 

vastgesteld. Met dit plan is een sprong gemaakt in de versterking van de internationale concurrentiepositie 

van luchthaven Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van handel en logistiek. A4 Zone West 

is een nieuw bedrijventerrein aan de westzijde van de A4 en ten zuiden van Schiphol. De locatie is bestemd voor... Lees 

verder 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/52058404-cfc3-4646-924d-f273d60d2cff/nieuwsbrief/2011/augustus%202011/3.%20ESF%20Actie%20E.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/52058404-cfc3-4646-924d-f273d60d2cff/nieuwsbrief/2011/augustus%202011/4.%20We%20moeten%20niet%20doorslaan%20in%20risicomijdend%20gedrag.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/52058404-cfc3-4646-924d-f273d60d2cff/nieuwsbrief/2011/augustus%202011/6.%20Het%20nieuwe%20pinnen.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/augustus%202011/RA1.%20Nauwelijks%20interesse%20voor%20toekomstvisie%20polder.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/augustus%202011/RA2.%20Versterking%20handel%20en%20logistiek%20in%20Metropoolregio%20Amsterdam.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/augustus%202011/RA2.%20Versterking%20handel%20en%20logistiek%20in%20Metropoolregio%20Amsterdam.pdf


Goede Zaken Ondernemers-2-Daagse | 20 september 

  

Haarlems dagblad en IJmuider Courant organiseren dinsdag 20 en woensdag 21 september voor de tweede keer in 

successie de Goede Zaken Ondernemers-2-daagse. Bedrijven uit de regio kunnen zich daar op een unieke wijze 

presenteren. De nadruk bij de Goede Zaken Ondernemers-2-daagse ligt op de interactie tussen ondernemers. Plaats van 

handeling is Hotel Haarlem Zuid. Programma onderdelen: Open Bedrijven Podium, Inspiratiesessies, 

Productpresentaties, Workshops, Op beide dagen een topspreker waaronder: Mediafenomeen René van der Gijp! Wil je 

meer informatie over deelname aan de beurs? Mail naar: j.rijnshoeven@hdcmedia.nl. 

Informatiedocument Goede Zaken Ondernemers-2-Daagse 

  

  

Wegwerkzaamheden in Noord-Holland  

  

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

wegwerkzaamheden die van juli t/m september 2011 plaatsvinden op het Noord-Hollandse wegennet. 

Lees meer 

  

Gemeente geeft gas bij duurzaamheid 

  

Na de zomer wil het college gas geven met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas in de polder. 

Bedrijven, instellingen en inwoners moeten zoveel mogelijk zelf aan de slag om energie te besparen of in elk 

geval groene energie gaan gebruiken. Vooral het feit dat energiebesparing geld oplevert, moet de prikkel zijn. 

Om de klimaatverandering binnen de perken te houden, wil de gemeente voor elkaar krijgen dat... Lees verder 

  

  

Agenda 

  

10 & 11 september 2011: 

HISWA event  

(UITVERKOCHT!) 

  

12 september 2011: 

Ken je huurrecht 

  

20 & 21 september 2011: 

Ondernemers-2-Daagse 

  

12 oktober 2011: 

Beursvloer Haarlemmermeer 

  

25 & 26 oktober 2011: 

Ondernemerscongres 

  

7 november 2011: 

MKB jaarcongres 

  

9 & 10 november 2011: 

mailto:j.rijnshoeven@hdcmedia.nl
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/augustus%202011/RA3b.%20informatie-ondernemers-2-daagse.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/augustus%202011/RA4.%20Folder_NHB_juli-september_2011.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/augustus%202011/RA5.%20Gemeente%20geeft%20gas%20bij%20duurzaamheid.pdf
http://www.mkb-ijmond.nl/Web/Default.aspx
http://www.kvk.nl/bijeenkomsten/een-winkel-of-horecapand-huren-ken-je-huurrecht/
http://www.goedezaken.nu/
http://vchoofddorp-mbo.button.netivity.nl/beursvloer/609/
http://www.ondernemerscongres.nl/Home/Programma/GrootAmsterdam/tabid/563/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=122&entryID=4301&ss=


Zakenplatform Haarlemmermeer 

  

15 november 2011: 

Congres Veilig Ondernemen 

  

  

  

 

Gesprekspartners van MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

 
 

http://www.zakenplatform.nl/
http://www.kvk.nl/veiligheidscongres

