
 

Wat willen ondernemers nu eigenlijk echt? 

  

Bovenstaande vraag probeert Martijn Tigchelaar op het gebied van een online platform te onderzoeken, 

zie verderop in deze nieuwsbrief. MKB Haarlemmermeer-Schiphol is met deze vraag in breder perspectief 

en binnen allerlei dossiers natuurlijk dagelijks bezig. Alles uiteraard vanuit het perspectief om te komen 

tot een beter ondernemersklimaat via collectieve belangenbehartiging. 

 

Onze heilige overtuiging is dat u als ondernemer niet dagelijks opzoek bent naar zoveel mogelijk winst, 

wel wilt u continuïteit en ontwikkeling van u zelf, uw bedrijf en haar medewerkers. Het is daarom ook dat 

wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan het Ondernemerscongres op 25 en 26 oktober waar u 

zichzelf kunt ontwikkelen door aanwezig te zijn en te luisteren naar de top-off-the-bill sprekers in 

Nederland. Daarnaast kunt u ook verschillende seminars volgen welke gegeven worden door 

topondernemers en trainers uit het bedrijfsleven. Dit alles bieden wij u samen met MKB-Nederland 

GRATIS aan omdat u een relatie bent van onze vereniging. Schrijft u zich dus nu direct in via 

www.ondernemerscongres.nl en gebruik de relatiecode CRMKB. 

 

Mocht u als ondernemer veilig ondernemen in een hoog vaandel hebben staan, of u daar in willen 

ontwikkelen, dan verwijzen wij u graag naar onze agenda waar u op 15 november het veiligheidscongres 

vermeld ziet staan. Als u op de link in de agenda klikt komt u direct bij de site terecht waar u zich binnen 

1 minuut kunt opgeven voor dit niet te missen evenement in Haarlemmermeer. 

 

Tot slot wijzen wij u graag nog op de jaarlijkse Beursvloer van Haarlemmermeer. Dit jaar zal deze plaats 

vinden op 12 oktober en opnieuw kunt u als mkb-ondernemer hier in woord en daad laten zien hoe u met 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bezig bent en daarmee o zo belangrijk bent voor de 
Haarlemmermeerse Polder en haar economie. Uiteraard vindt u ook dit evenement terug in onze agenda. 

Prinsjesdag 

Het was vorige week dinsdag weer druk op de Prinsjesdagborrel van MKB-Nederland en VNO-NCW. De 

traditionele netwerkborrel met politiek, bestuurders en bedrijfsleven, op de dag dat de kabinetsplannen 

voor het nieuwe jaar bekend worden gemaakt. 

 
Lees meer... 

Ondernemerscongres 

Het Ondernemers Congres Groot-Amsterdam presenteert u het beste programma ooit! 

De absolute top als het gaat om ondernemers, businesscoaches, managementgoeroes is aanwezig  

om u een bijzondere, inspirerende dag te laten beleven. 

 
Lees meer... 

 

 

http://www.ondernemerscongres.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/september%202011/1_%20Prinsjesdag.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/september%202011/2_%20OC.pdf


Diginotar 

Afgelopen vrijdag heeft de minister van Binnenlandse Zaken het vertrouwen in certificaten- leverancier 

Diginotar opgezegd en het bewind over het bedrijf overgenomen. Dit in reactie op de uitkomsten van een 

onderzoek naar de systemen van Diginotar, nadat eerder bekend werd dat op die systemen was 

ingebroken. 

 
Lees meer... 

Overheidsaanbestedingen voortaan op TenderNed 

TenderNed, het marktplein van de overheid voor overheidsaanbestedingen, gaat dit najaar officieel van 

start. Alle aanbestedende diensten kunnen voortaan op TenderNed publiceren. Publiceren op TenderNed 

wordt verplicht onder de nieuwe aanbestedingswet, die naar verwachting medio 2012 in werking zal 

treden. 

 
Lees meer... 

Regionaal nieuws 

"Wat willen ondernemers nu eigenlijk van een online platform?" 

Ik ben voor mijn studie Management, Economie & Recht bezig met een onderzoek naar een online 

regionaal ondernemersplatform. Ik ben op zoek naar ondernemers die de onderstaande vragenlijst voor 

mij in willen vullen. 

 
Lees meer... 

Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 2011 

Schrijf uw bedrijf in voor de Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 2011 

Op vrijdag 9 december wordt voor de vijfde keer de Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 

uitgereikt. Dit exclusieve netwerkevenement heeft plaats tijdens het MeerBusiness KerstGala in het Dorint 

hotel te Schiphol-Oost. Initiatiefnemers van deze Ondernemersprijs voor Haarlemmermeer & Schiphol 

zijn: de gemeente Haarlemmermeer, Rabobank Regio Schiphol, JAN© Accountants & Belastingadviseurs, 

Dorint Hotel Amsterdam Airport en MeerBusiness. 

 
Lees meer... 

HEMA in Badhoevedorp 

De winkels van HEMA zijn een vertrouwde verschijning in winkelcentra in Nederland. Ook in Badhoevedorp 

wil HEMA haar deuren openen. Ter uitbreiding van het huidige winkelaanbod denken wij dat HEMA een 

goede aanvulling is en naar verwachting zal dit een positieve werking hebben op het winkelbezoek in 

Badhoevedorp. 

 

Lees meer... 

Leegstand en herbestemming 

In oktober is de kick-off van het programma dat doorloopt in 2012: een vier wekende durende 

activiteitenmenu leegstand en herbestemming met lezingen en dialoog, een diner, een theatervoorstelling, 

muziek en bezinning. 
Lees meer... 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/september%202011/3_%20brief%20diginotar.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/september%202011/4_%20Overheidsaanbestedingen%20voortaan%20op%20TenderNed.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/september%202011/RA1_%20Wat%20willen%20ondernemers%20nu%20eigenlijk%20van%20een%20online%20platform.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/september%202011/RA2_%20Grote%20Ondernemersprijs%20van%20Haarlemmermeer%202011.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/september%202011/RA3_%20flyer%20HEMA%20in%20Badhoevedorp%20sept11.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/september%202011/RA4_%20Cultuur.bmp


 

AGENDA: 

4 oktober 2011: 

Symposium De gezonde werkvloer 

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 

 

Gesprekspartners van MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

 
 

 

http://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/symposium/20111004_investeren_in_vitaliteit_uitnodiging.ashx
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=
http://www.zakenplatform.nl/
http://www.kvk.nl/lokale-informatie/amsterdam/advies-en-ondersteuning/bijeenkomsten-kvk-amsterdam/veilig_ondernemen/?refererAliasStat=veiligheidscongres

