
 

Bewust keuzes maken 

 

De nieuwjaarsrecepties zitten er weer op en een ieder heeft elkaar weer de beste wensen voor 2012 

toegewenst. Ook MKB Haarlemmermeer-Schiphol wenst u uiteraard het allerbeste zowel privé als zakelijk. 

MKB is van mening dat komend jaar het jaar van de keuzes maken is voor zowel onze achterban, u als 

ondernemer, als de politiek.  

Keuzes maken om uiteindelijk de dingen waar je voor kiest goed te kunnen doen. Daar beginnen wij mee 

op 6 februari wanneer er een bewustwordingsbijeenkomst georganiseerd zal worden voor de 

detailhandel/retail. Alle winkeliers uit de polder zijn van harte welkom om op de avond van de genoemde 

datum aanwezig te zijn om onderricht te krijgen in welke ontwikkelingen er allemaal wel niet op de 

detailhandel afkomen op dit moment. Verder zal het Randstad Koopstromenonderzoek worden 

gepresenteerd, worden best practices waarmee eerder successen zijn geboekt met elkaar gedeeld en 

inspirerende discussies gehouden over de toekomst met collega-ondernemers en experts in de retail. Wij 

hopen hiermee de detaillist te helpen bewust keuzes te maken en wellicht op een andere manier te laten 

gaan ondernemen om te kunnen overleven in de veranderende wereld van de branche. Inschrijven voor 
deze bijeenkomst kan via www.kvk.nl/retail. 

Verder gaan wij in 2012 uiteraard door met onze lobby en hebben wij een aantal speerpunten, onze top-

10, benoemd waarop wij dit jaar en de komende jaren zullen gaan inzetten: 

• Lastendruk; OZB tarief zal minimaal gelijk moeten blijven het liefst dalen. 

• Bestemmingsplannen; wij zetten in op een verruiming van de bestemmingsplannen. 

• Regelgeving; de administratieve lastendruk zal ook dit jaar naar beneden moeten. 

• Dienstverlening; de gemeentelijke dienstverlening zal verder geoptimaliseerd worden. 

• Arbeid & Onderwijs: wij blijven strijden voor een betere aansluiting tussen beide. 

• Veiligheid; in navolging van het veiligheidscongres blijft MKB zich inzetten voor veilig ondernemen. 

• Ondernemershuisvesting; MKB tracht de verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen. 

• Detailhandel/retail; gezien de markt proberen wij winkeliers bewust(er) te laten ondernemen. 

• Openbare werken; MKB vecht voor nadeelcompensatie. 
• Aanbestedingsbeleid; moet en zal MKB-vriendelijker! 

Wij hebben onze keuze gemaakt en een top-10 samengesteld, doet u hetzelfde voor de doelstellingen 
van/voor uw onderneming? 

InnovatiefondsMKB+ voor vernieuwende ondernemers van start 

Om vernieuwende ondernemers sneller aan financiering te helpen is 1 januari het InnovatiefondsMKB+ 

van start gegaan. Het fonds stelt de komende jaren (tot en met 2015) in totaal 500 miljoen euro 

beschikbaar. ,,Vernieuwende ondernemers komen dankzij het InnovatiefondsMKB+ makkelijker aan... 
Lees verder 

 

 

http://www.kvk.nl/retail
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/januari/1.%20InnovatiefondsMKB.pdf


Platform Slim Werken Slim Reizen 

Het Platform Slim Werken Slim Reizen heeft MKB-Arbeidsvoorwaarden benaderd voor goede 

praktijkvoorbeelden van kleinere bedrijven die maatregelen nemen om hun werknemers slimmer te laten 
werken en reizen. Het platform is... Lees verder 

Regionaal Nieuws 

Tips voor winkeliers Haarlemmermeer om klanten te binden 

De tijden zijn voorbij dat de klant als vanzelfsprekend voor de winkels om de hoek kiest. Ze kopen vaker 

op internet waar ze ook koopervaringen uitwisselen. Winkeliers moeten daarop inspelen en meer moeite 

doen om hen aan zich te binden. Ook in Haarlemmermeer... Lees verder en klik hier voor de uitnodiging 

Winkels Hoofddorp zijn in trek 

Hoofddorp-Centrum doet het als winkelstad prima, terwijl Badhoevedorp ver is weggezakt. De overige 

winkelcentra blazen hun partijtje redelijk tot goed mee. In vergelijking met omliggende gemeenten doet 
de polder het gewoon goed, zo blijkt uit... Lees verder 

Flexibele kantoren in Transpolis in Hoofddorp 

Een deel van het Hoofddorpse kantoorcomplex Transpolis wordt in 2012 omgebouwd tot een flexibel 

bedrijfsverzamelgebouw. Transpolis is de blikvanger voor wie vanaf de snelweg naar Hoofddorp rijdt. ,,Het 

is een goed pand en is al voor 96 procent vol. Wij gaan daar... Lees verder 

Parkeerbedrijf Quick Parking ergert zich aan Chipshol 

Op het terrein van het parkeerbedrijf Quick Parking aan de Kruisweg gaat deze maand de bouw beginnen 

van een viaduct voor de N201. ,,Wij werken mee. Jammer dat buurman Chipshol de boel voor het 

bedrijventerrein en de hele regio frustreert’’, drukt directeur Albert Weerman zich nog voorzichtig uit...  
Lees verder 

Aanpak leegstand kantoren wekt interesse van provincie 

Gedeputeerde Jan van Run bracht woensdag 18 januari een werkbezoek aan het kantorenpark De 

Beukenhorsten. Zijn bezoek stond in het teken van het project De Beuk Erin, een project dat uiteindelijk 
moet leiden tot hogere verhuurcijfers. Op dit moment staat ruim... Lees verder 

Directeur Hoofdvaart College weg 

Na een dienstverband van tien jaar gaat directeur Nel van Neerven het Hoofdvaart College verlaten.  

Zij treedt per 1 april in dienst bij het MBO College Amstelland/Airport (voormalig Luchtvaart College in 

Hoofddorp) in de functie van directeur Onderwijs. Het MBO College maakt onderdeel uit van het ROC van 

Amsterdam. MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft altijd ten volle tevredenheid samengewerkt met 

mevrouw Van Neerven in het Lokaal Platform Arbeid & Onderwijs (LPAO) en wil haar dan ook via deze weg 
bedanken voor de samenwerking. 

 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/januari/2.%20Platform%20Slim%20Werken%20Slim%20Reizen.pdf
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http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/januari/RA5.%20Aanpak%20leegstand%20kantoren%20wekt%20interesse%20van%20provincie.pdf


’Schiphol is geen winstmachine’ 

De luchthaven Schiphol moet in de toekomst een deel van de winst uit winkels en parkeren  

gebruiken voor investeringen in luchtvaartzaken als nieuwe pieren en terminals. Daarmee hoeft het tarief 

voor de luchtvaartmaatschappijen niet fors te stijgen en prijst Schiphol zich niet uit de markt. ,,Een 
dergelijke regeling wordt opgenomen in de nieuwe Wet Luchtvaart. We hebben daar... Lees verder 

"Flexibel werken, de nieuwe flex bv" 

Het kabinet wil de nalevingskosten voor het oprichten van een besloten vennootschap (BV) met € 30.8 

miljoen verlagen. Dit gebeurt door veel formaliteiten af te schaffen. Ondernemers hoeven niet meer het 

verplichte minimumkapitaal van € 18.000,-- in te brengen wanneer zij een BV beginnen... Lees verder 

 

Gesprekspartners van MKB Haarlemmermeer-Schiphol 
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