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Kies op 12 september voor groei 

De verkiezingen staan voor de deur en het is voor u als ondernemer altijd een lastige 

keuze om te bepalen welke partij nu het beste bij u past en het meeste 

ondernemerschap in haar programma heeft staan. Graag helpen wij u een handje bij 

het maken van uw keuze met onze inzet voor na 12 september.  

Vindt u onderstaande in meer of mindere mate terug in de verkiezingsprogramma’s 

van de verschillende partijen dan is ons advies zonder daarmee een stemadvies af te 

geven: stem op die partij welke het ondernemerschap en dus groei het hoogst 

in het vaandel heeft staan! Lees verder 
  

  

MKB-Nederland informeert: Slim Werken Slim Reizen 

Hoe krijg je een betere balans tussen werk en privé voor je personeel? Hoeveel tijd 

zijn ze kwijt aan reizen? Kan dat efficiënter? Wat zijn de voordelen van flexibel 

werken? Lees verder 
  

  

Nibud ook actief voor ondernemers 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) staat bekend als organisatie 

voor particulieren, maar biedt ook informatie voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld 

aan het Geldboek, dat informatie bevat over de geldzaken van ondernemers, zakelijk 

en privé: bedrijfskosten, financieringsmogelijkheden, fiscale aspecten en 

inkomensondersteuning. De doelgroep bestaat... Lees verder 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/Voorwoord%20Haarlemmermeer.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/1_%20MKB%20Nederland%20informeert.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/2_%20Nibud%20ook%20actief%20voor%20ondernemers.pdf


Bewaartermijn camerabeelden verlengd 

Wat is er veranderd? 

U mag camerabeelden langer bewaren zonder voorafgaande melding aan het College 

bescherming persoonsgegevens (CBP). De bewaartermijn is verlengd van 24 uur naar 

4 weken. Het gaat om beelden die u voor uw eigen veiligheid opneemt.  

U hebt zo meer... Lees verder 

  

Doe mee aan de webinar ‘Financiering: waar let de bank op?’ 

Leer van Maarten Zemann waar de bank op let bij een kredietaanvraag. Volg ons 

webinar op 13 september en schrijft u zich nu in via 

http://www.mkbservicedesk.nl/pagina-5185.  

Mis niks en blijf op de hoogte! Wat is een webinar? Een webinar is een online seminar. 

Een kennissessie via internet, waarbij je gebruik maakt van audio en eventueel video 

of ander illustratiemateriaal. Denk aan een... Lees verder 

  

Regionaal nieuws gemeente Haarlemmermeer 

Website vernieuwd 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft haar website aangepast om haar leden nog 

beter van dienst te kunnen zijn en een aantal zaken makkelijker vindbaar te maken. 

Door de nieuwe opzet ziet u in een oogopslag het meest recente nieuws en staan de 

verschillende lobbythema’s benoemd. Lancering MKB-TV: Voor meer informatie over... 

Lees verder 
  

Haarlemmermeer: evenveel banen als 10 jaar geleden  

In het onderwijs, de zorg en de zakelijke dienstverlening is het aantal banen de 

afgelopen tien jaar flink toegenomen. In de zorg verdubbelde het aantal banen, in het 

onderwijs kwam er de helft bij en bij de zakelijke dienstverlening een derde. In totaal 

groeide het aantal banen van ruim 20.000 tot bijna 30.000. Van de drie... Lees verder 

  

Ondernemers proeven Olympische Spelen met medaillewinnaar 

Hoe bijzonder zijn de Spelen in Londen? Heel bijzonder! Roeister Kirsten van der Kolk 

liet daarover geen twijfel bestaan. De Zwanenburgse behaalde in 2008 in Beijing het 

ultieme sportieve succes, een gouden Olympische medaille en die liet zij 

dinsdagmorgen 9 augustus nog eens zien. Dat gebeurde in alle vroegte... Lees verder   

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/3_%20Bewaartermijn%20camerabeelden%20verlengd.pdf
http://www.mkbservicedesk.nl/pagina-5185
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/4_%20Doe%20mee%20aan%20de%20webinar.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/RA1_%20Website%20vernieuwd.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/RA2_%20Haarlemmermeer.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/RA3_%20Ondernemers%20proeven%20Olympische%20Spelen%20met%20medaillewinnaar.pdf


Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 2012 

Op vrijdag 14 december 2012 wordt de Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 

uitgereikt. Een andere naam inderdaad! De prijs is uitgebreid met een nieuwe 

categorie: 0 – 5 medewerkers. Zodat de Zp’er in de polder zichzelf beter kan 

onderscheiden. De tweede categorie is bedrijven met 6+ medewerkers. De 

initiatiefnemers van... Lees verder 

 

  

Rabobank Regio Schiphol organiseert het miniMasters programma 

Rabobank Regio Schiphol, geassocieerd lid van MKB Haarlemmermeer-Schiphol, start 

10 september met een nieuwe groep ondernemers het miniMaster programma. Het 

miniMasters programma is hét managementprogramma voor de ondernemer die ook 

echt iets te managen heeft en is in samenwerking met Business School Nederland 

ontwikkeld. Binnen deze opleiding... Lees verder 

  

Zorg en Zekerheid afstandsponsor van Haarlemmermeer Run 

Zorg en Zekerheid, geassocieerd lid van MKB Haarlemmmermeer-Schiphol, is 

afstandssponsor van de 5 KM van de Haarlemmermeer Run. Mede daarom hebben zij 

businessteams uitgenodigd op de 5,10 of 21 km te lopen. Speciaal voor de deelnemers 

hebben ze een exclusieve VIP-behandeling samengesteld, zodat zij samen een 

topprestatie kunnen leveren. Wanneer: 2 september. Kom kijken als u zelf niet kan of 

wil deelnemen! Lees verder 
  

Toekomst Beukenhorsten Hoofddorp over jaar duidelijk  

Halverwege volgend jaar komt het college met plannen over de toekomst van de 

Beukenhorsten. Het gaat dan met name om de vraag of en hoe je leegstaande 

kantoorpanden op een andere manier rendabel kunt maken. Ook moet dan duidelijk 

zijn hoe er een verbinding wordt gemaakt door de ’groene long’ tussen het 

kantorenpark en het (winkel)centrum. In de oudere delen... Lees verder 

  

Economische verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2012 en Plabeka 
Monitor 2011-2012 gepresenteerd 

De Metropoolregio Amsterdam is economisch sterk internationaal verweven en de 

groei is sterk export gedreven. Voor verdere economische ontwikkeling is een 

internationale oriëntatie en een groeiend aanbod van hoger opgeleiden essentieel. Dat 

zijn de belangrijkste conclusies uit de Economische Verkenningen Metropoolregio 

Amsterdam 2012 die op 12 juli 2012 zijn gepresenteerd. Tegelijkertijd werd ook... 

Lees verder 

  

 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/RA4_%20Ondernemersprijs%20van%20Haarlemmermeer%202012.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/RA4_%20Ondernemersprijs%20van%20Haarlemmermeer%202012.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/RA5_%20Rabobank%20Regio%20Schiphol%20organiseert%20het.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/RA6_%20Zorg%20en%20Zekerheid.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/RA8_%20Toekomst%20Beukenhorsten%20Hoofddorp%20over%20jaar%20duidelijk.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/augustus%202012/RA9_%20Economische%20verkenningen%20Metropoolregio%20Amsterdam%202012%20en%20Plabeka%20Monitor%202011.pdf


Gesprekspartners MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

  

  

  

  

Indien u dit e-Zine niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier. U kunt zich dan uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  
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