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AGENDA    

Gezocht.... Ervaringsdeskundigen Aanbesteden/Inkoop, Ondernemersfondsen 

of Personeel 
  
MKB-Nederland wil haar leden actiever betrekken bij de invulling van de lobby in de 

regio en op lokaal niveau. De belangrijkste thema's voor de eerste helft 2012 zijn o.a. 

Ondernemersfondsen, Personeel en Aanbesteden/Inkoop. Dat laatste thema 

(aanbesteden / inkoop) wordt nu als eerste opgepakt en begin april willen we tijdens 

de Week van de Ondernemer... Lees verder 
  

  

Loonstijging mkb-bedrijfstakken: 1,35% (maart 2012) 

De structurele verhoging van de schaallonen en eindejaarsuitkering in mkb bedrijfstak-

cao's bedraagt tot op heden in 2012 1,35%. Het gaat slechts om 18 akkoorden 

waaronder 170.000 werknemers vallen. In de periode... Lees verder 
  

  

Uitnodiging netwerkbijeenkomst Groen Ondernemen 

Veel ondernemers zien volop kansen om hun processen en producten te 

verduurzamen, of hun klanten daarmee te helpen. Niet alleen omdat dit beter is voor 

milieu, grondstoffen, energieverbruik, maar ook omdat er gezonde marktkansen 

liggen. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland... Lees verder  
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Regionaal nieuws 

Onderzoek winkeltijdenverruiming in Haarlemmermeer 

De komende twee weken voert onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van de 

gemeente een onderzoek uit onder inwoners en winkeliers van Haarlemmermeer over 

verruiming van de winkeltijden. De Winkeltijdenwet is per 1 januari 2011 gewijzigd. 

Op grond van... Lees verder  
  

Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 

Op 15 maart jongstleden heeft de gemeenteraad het door het college van 

Burgemeester en Wethouders opgestelde Voorontwerp van de Deelstructuurvisie 

Hoofddorp 2030 besproken en daarbij aangegeven dat deze visie rijp is voor 

participatie. De gemeente Haarlemmermeer wil u daarom graag uitnodigen... Lees 

verder 

  

Werkgelegenheid 2011 in Haarlemmermeer: + 1,5 % 

De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2011 met 1,5 % toegenomen. Op 1 mei 

2011 is het totaal aantal full-time banen gestegen naar 114.114. Deze groei volgt op 

een afname van het aantal arbeidsplaatsen van 2% per jaar in de jaren 2009 en 2010 

veroorzaakt door m.n. de werkgelegenheidsreductie op Schiphol als gevolg... Lees 

verder 
  

Kaartenactie OVNH 

Op woensdag 18 april 2012 wordt tijdens een grote feestavond in theater Philharmonie 

in Haarlem voor de zesde keer de prijs voor de ‘Beste Onderneming van Noord-

Holland’ uitgereikt. In de categorieën MKB Klein, MKB Midden en MKB Groot nemen de 

ondernemingen het tegen elkaar op. Het wordt een finale vol spanning en 

entertainment. MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft besloten... Lees verder 

  

HIRB subsidie (provincie) nieuw leven ingeblazen 

Deze subsidieregeling is bedoeld voor gemeenten en WGR's. Voor het onderdeel 

onderzoek in deze regeling komen ook rechtspersonen in aanmerking die 

samenwerken met een gemeente. Het doel van de regeling is het herstructureren van 

private gronden op bestaande bedrijventerreinen. De regeling is ingesteld om... Lees 

verder  
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Gesprekspartners MKB Haarlemmermeer-Schiphol 
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