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Beste Ondernemingen van Noord-Holland ‘11-‘12 bekend! 
 

In het Haarlemse theater Philharmonie streden woensdag 18 april dertig finalisten om de 

titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland 2011/2012’. Aan het eind van de spannende 

verkiezingsavond konden vier bedrijven zich winnaar noemen: Dutch Flower Group uit 

Aalsmeer (MKB Groot), Mechatronics Instruments BV uit Zwaag (MKB Midden) en 

Keukencentrum Texel uit Den Burg (MKB Klein). De Publieksprijs ging naar Dunweg 

uitvaartzorg uit Hoofddorp. Juryvoorzitter gedeputeerde Jan van Run reikte de prijzen uit 

aan deze ‘parels van Noord-Holland’... Lees verder 

  

Biesheuvel voorzitter Ondernemersklankbord 

Hans Biesheuvel wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Ondernemersklankbord. 

Ondernemersklankbord zet ervaren oud-ondernemers in om ondernemers die tegen 

problemen oplopen te helpen. Zo kan worden voorkomen dat deze bedrijven het niet 

redden. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland... Lees verder 

  

'Nederland Verdient Online’  
helpt het Nederlands bedrijfsleven meer uit het internet te halen  

MKB-Nederland, PostNL, ING Nederland en Google bundelen hun krachten in het project 

‘Nederland Verdient Online’. Met dit initiatief willen de partijen dit jaar tienduizenden 

kleine en middelgrote bedrijven in Nederland helpen het internet beter in te zetten voor 

meer groei voor hun onderneming. Bovendien zal het... Lees verder    

Impuls aan startend ondernemerschap 

MKB-Nederland en Rabobank geven het startend ondernemerschap in Nederland een 

belangrijke impuls. Om starters te stimuleren aan de slag te gaan met hun 

ondernemersvaardigheden hebben zij samen ‘The Next Entrepreneur 2012’ ontwikkeld. 

De meest vernieuwende... Lees verder 
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Auto één dag laten staan voor meer productiviteit 

Laat medewerkers ten minste één dag per week niet in de spits met de auto naar het 

werk reizen. Dát is de boodschap van de campagne ‘52 filevrije dagen’ van  

MKB-Nederland en het Platform Slim Werken Slim Reizen.  

De campagne richt zich op mkb-ondernemers. Woensdag 18 april, tijdens de Week van 

de Ondernemer... Lees verder 

  

Minister Opstelten blijft veilig ondernemen stimuleren 

Het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt tot 2015 verlengd Ondernemers in 

winkelgebieden met een Keurmerk Veilig Ondernemen hebben in hun winkelgebied een 

verbetering van het veiligheidsgevoel gezien van 27%, het aantal inbraken daalde met 

43%, het aantal overvallen met 38% en het aantal meldingen van vernieling... Lees 

verder 

  

Regionaal nieuws 

Gemeente Haarlemmermeer bewijst ondernemers goede dienst 

Ondernemers uit Haarlemmermeer zijn ruimschoots tevreden over de dienstverlening van 

hun gemeente. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het rapport 

"Optimalisering van de dienstverlening: inzicht in de tevredenheid en de beleving van 

ondernemers. 

" Het rapport is overhandigd door Nick Snijders van de KvK aan wethouder John 

Nederstigt: "Wij zijn uiteraard... Lees verder  
  

  

Nu.Hier.Noord-Holland 

Adverteren is relatief duur, zeker in tijden van crisis. In het kader van de Toeristische 

Marketing & Promotie van Noord-Holland is ATCB daarom met RTV Noord-Holland om de 

tafel gegaan om te kijken of ze een speciale Nu.Hier.Noord-Holland actie konden afsluiten 

voor de toeristische ondernemer in Noord-Holland.  

Uitgangspunt hierbij is... Lees verder 

  

 

 

 

Gesprekspartners MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/April%202012/5_%20aftrap%20campagne%2052%20filevrije%20dagen.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/April%202012/6_%20Minister%20Opstelten%20blijft%20veilig%20ondernemen%20stimuleren.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/April%202012/6_%20Minister%20Opstelten%20blijft%20veilig%20ondernemen%20stimuleren.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/April%202012/RH1_%20Gemeente%20Haarlemmermeer%20bewijst%20ondernemers%20goede%20dienst.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/April%202012/7_%20ATCB%20RTVNH%20actie.pdf


  

  

  

  

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=05f6cf7b-49ab-40c2-94ea-99f489825b89

