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In een brief aan alle raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer maakt MKB
Haarlemmermeer-Schiphol samen met het Haarlemmermeers Ondernemers Platform
(HOP) en VNO NCW Metropoolregio Amsterdam haar zorgen kenbaar over de
ontwikkeling van de lokale lastendruk voor ondernemers.Volgens cijfers van het CBS
verwachten lokale overheden in 2012 3,2 % meer te ontvangen aan lokale heffingen
dan in het jaar daarvoor. Lees meer...
Website voor ondernemers om in 1 minuut slimmer te ondernemen
Ondernemend Nederland in 1 minuut slimmer maken. Dat is het doel van de website
Slimmerondernemenin1minuut.nl, een initiatief van Digivaardig & Digiveilig en
gesteund door o.a. de MKB Servicedesk, die internetondernemer Ben Woldring officieel
lanceerde. De 18 cursussen van 1 minuut en verschillende webboeken die op deze site
zijn te vinden, bood Woldring in het Haagse Atrium aan MKB-Nederland voorzitter
Hans Biesheuvel aan. Lees meer...
Eén organisatie voor overheidszaken
Vanaf 1 januari 2014 zal er één organisatie van start moeten gaan waar ondernemers
terecht kunnen voor al hun overheidszaken. Het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie heeft bekend gemaakt dat Claudia Zuiderwijk-Jacobs
verantwoordelijk wordt voor de fusie van de huidige Kamers van Koophandel en
Syntens tot één nieuw ondernemersloket. Lees meer...

Praktische tips over camerabewaking
Hoe kunnen ondernemers slim gebruik maken van camerabeveiliging?
In een nieuwe brochure „Slim bekeken, camerabewaking op maat‟ kunnen
ondernemers hier meer praktische tips en informatie over krijgen. De brochure werd
vorige week door Alexander Sakkers, voorzitter Taskforce Criminaliteit tegen
Bedrijven, ter afsluiting van de Week van de Veiligheid uitgereikt aan Gerard van
Breen van Detailhandel Nederland. Lees meer...
Provincie verlengt hoofdsponsorcontract ‘Ondernemingsverkiezing NoordHolland’
De provincie Noord-Holland heeft voor drie jaar bijgetekend als hoofdsponsor van de
„Ondernemingsverkiezing Noord-Holland‟ (OVNH). Dat maakte juryvoorzitter en
gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Jan van Run, deze week bekend tijdens
de kick off van de 7e editie van deze bijzondere verkiezing. Lees meer...
The Next Entrepreneur Event
Bent u een „nieuwe‟ ondernemer en op zoek naar netwerk, inspiratie en kennis? MKBNederland organiseert samen met de Rabobank The Next Entrepeneurs event. Met
workshops, concrete tips en ervaringsverhalen om nog sneller Nederland (en
misschien wel meer?) te veroveren. Lees meer...
Catch Up
De Catch Up sessies van de Amsterdam Economic Board zijn bedoeld om u bij te
praten over de laatste beslissingen en ontwikkelingen én om u de gelegenheid te
geven te participeren in het werk van de Board & Clusters. Lees meer...
Webinar Slim Werken Slim Reizen op 15 november 2012
Creëer bewustwording over werk- en reisgedrag. Leer van ondernemers hoe u dit doet
en wat het oplevert. Krijg inzicht in de voor- en nadelen van personeel dat thuis werkt
en hoe u omgaat met de reiskosten voor uw medewerkers. Tijdens het gratis webinar
vertellen andere ondernemers hoe zij Het Nieuwe Werken in hun onderneming hebben
geïmplementeerd en welke voordelen het oplevert. Datum en tijdstip: 15 november,
van 12.00 - 13.00 uur, te volgen vanachter uw pc. Klik hier om u aan te melden

Topcreatieven helpen GRATIS kleinbedrijf en ZZP’ers
De 24 uur van de Reclame in de Amsterdam Convention Factory komt er aan. Duizend
ondernemers kunnen daar op donderdag 15 november van 08:00 tot 20:00 uur aan
tafel met de beste creatieven en strategen van Nederland. Die stellen geheel
belangeloos hun creativiteit ter beschikking aan ondernemers uit het kleinbedrijf en
zzp'ers. Aanmelden kan via www.24reclame.nl. Lees meer...
OndernemersCongres Groot-Amsterdam 2012
MKB-Nederland nodigt u van harte uit voor het OndernemersCongres 2012, ht event
voor ondernemers met ambitie in de regio Groot-Amsterdam. Hier kunt u informatie
inwinnen bij specialisten, zich laten inspireren door topondernemers en -coaches en u
ontmoet ruim 2.000 ambitieuze collega-ondernemers. Lees meer...

Regionaal nieuws gemeente Haarlemmermeer
College is akkoord met duurzame uitvoeringsbeleid 2012 - 2014
Gemeente investeert ruim 2 miljoen in verduurzamen samenleving. College houdt vast
aan uitvoering wind op land. Het college van Haarlemmermeer is akkoord met het
duurzame uitvoeringsbeleid 2012-2014. De uitvoering voor de komende jaren volgen
het eerder geformuleerde programma “Ruimte voor Duurzaamheid” uit 2011, ondanks
een onverwacht voornemen van de provincie Noord-Holland die deze ambities onder
druk zetten. Lees meer...
Zorgplan overvallen ondernemers Kennemerland
Burgemeesters van de tien gemeenten in de regio Kennemerland hebben naar
aanleiding van een succesvolle proef in de gemeente Haarlemmermeer afgesproken
om het Zorgplan Overvallen voor ondernemers in te voeren. Lees meer...
Veiligheidscijfers Haarlemmermeer januari - augustus 2012
Uit de veiligheidscijfers, zoals die zijn verzameld door de politie op basis van de
aangiften, komt wederom een divers beeld naar voren. Trends, zoals geconstateerd bij
de cijfers over de eerste vier maanden, zetten zich in grote lijnen voort. Vernielingen
aan openbaar vervoerhaltes en gebouwen zijn met 73% en 77% gedaald ten opzichte

van dezelfde periode in 2011. Lees meer...
Nu beschikbaar: de mobiele website van de gemeente Haarlemmermeer
ls ondernemer van de gemeente Haarlemmermeer kunt u met uw smartphone
eenvoudig en snel problemen die u buiten tegenkomt doorgeven. Ziet u een losse
stoeptegel, vernieling of een verstopte riolering? Vanaf nu kunt u dit via uw mobiele
telefoon melden en eventueel een foto meesturen, zodat direct duidelijk is wat er aan
de hand is. Lees meer...
Grote belangstelling voor toekomst groengebied Amsterdam-Haarlem
Op 10 oktober kwamen circa 130 belangstellenden naar de bijeenkomst over de
toekomst van het groengebied Amsterdam-Haarlem. Centraal stond de visie die de
provincie en gemeenten Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en Amsterdam opstellen over de toekomst van het recreatiegebied
Spaarnwoude, de Brettenzone en het gebied rond de vijfde baan bij Schiphol. Lees
meer...
Genomineerden Ondernemersprijs gemeente Haarlemmermeer 2012 bekend
Dunweg Uitvaartzorg uit Hoofddorp was vorig jaar de winnaar van de
Ondernemersprijs van de gemeente Haarlemmermeer. Op vrijdag 14 december wordt
voor de zesde keer de Ondernemersprijs van Haarlemmermeer uitgereikt. Dit jaar met
twee categorieën. Lees meer...

VOORAANKONDIGING ALV MKB HAARLEMMERMEER-SCHIPHOL:
3 DECEMBER 2012 16.30-19.00 UUR
RESERVEER DATUM & TIJD VAST IN UW AGENDA
(uitnodiging volgt deze week)

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.

