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Ondernemerslasten moeten minimaal stabiliseren 

 

Zoals wij tijdens de vorige nieuwsbrief al aangaven zijn de ondernemerslasten binnen de 

Haarlemmermeer een lobbythema waarop MKB Haarlemmermeer-Schiphol zwaar in zal 

zetten in 2012. Inmiddels ontvangen wij ook vanuit onze landelijke moederorganisatie 

steun op dit vlak. In onderstaande nieuwsberichten vindt u een stuk terug waarin MKB 

Nederland bij monde van haar voorzitter Hans Biesheuvel deze lobby kracht bijzet onder 

het mom van ‘Holle Bolle Gijs houding gemeente afgrendelen’.  

MKB Haarlemmermeer-Schiphol tracht al... Lees verder  
  

  

De kaartverkoop voor Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2011/2012 is 
gestart 

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. De toegangskaarten zijn vanaf nu 

verkrijgbaar via www.ovnh.nl. Begin maart wordt... Lees verder 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/februari%202012/Voorwoord%20Haarlemmermeer.pdf
http://www.ovnh.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/februari%202012/1_%20De%20kaartverkoop%20voor%20Ondernemingsverkiezing%20Noord.pdf


Flexibel werken levert MKB-Bedrijven economisch voordeel op 

-Pilot Digitale Mobiliteit II realiseert forse productiviteitsverbetering voor MKB-bedrijven- 
 

Flexibel werken’ brengt forse bedrijfseconomische voordelen voor MKB-bedrijven met 

zich mee. Dat blijkt uit de tweede pilot ‘Digitale Mobiliteit’ onder MKB bedrijven in de 

metropoolregio Amsterdam. Waren de effecten... Lees verder 
 

MKB-voorzitter: ‘holle bolle gijs’ houding gemeenten afgrendelen 

MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel accepteert niet langer dat gemeenten alle 

afspraken over het beperken van de lokale ondernemerslasten aan hun laars lappen. De 

ondernemers herinneren zich bovendien premier Rutte.  

Die zei eind 2010... Lees verder 

  

Meldpunt voor Bedreigde Opleidingen en Beroepen 

De laatste jaren klinkt steeds vaker de roep om breed geschoold, flexibel personeel. Maar 

Nederland heeft naast breed geschoolde krachten óók specialistische, goed opgeleide 

vakmensen nodig! Deze vakmensen zijn essentieel voor de kwaliteit van ons dagelijks 

leven in al zijn facetten. Van het verzolen... Lees verder 

 

Nu collectiviteitkortingen voor alle ondernemers in een KVO Winkelgebied. 

KVOvoordeel.nl de eerste organisatie in Nederland die collectiviteitscontracten met 

leveranciers van producten en diensten heeft afgesloten voor ondernemers in een KVO-W 

gebied. De ondernemers profiteren zo van hoge kortingen. Wat is KVO: KVO staat voor 

Keurmerk Veilig Ondernemen... Lees verder  

Statistische informatie over uw branche 

Het CBS heeft in samenspraak met MKB-Nederland en VNO-NCW een branchemonitor 

ontwikkeld. De branchemonitor geeft voor de meeste bedrijfstakken per bedrijfsgrootte 

een breed scala aan statistische informatie in de volgende vier delen: omzetontwikkeling, 

financiële kengetallen, economische betekenis van een bedrijfstak en vergelijken 
(benchmark) met bedrijfsgegevens in een specifieke branche. www.cbsvooruwbedrijf.nl 

 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/februari%202012/2_%20FLEXIBEL%20WERKEN%20LEVERT%20MKB.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/februari%202012/3_%20holle%20bolle%20gijs%20houding%20gemeenten%20afgrendelen.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/februari%202012/4_%20Meldpunt%20voor%20Bedreigde%20Opleidingen%20en%20Beroepen.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/februari%202012/5_%20Nu%20collectiviteitkortingen%20voor%20alle%20ondernemers%20in%20een%20KVO%20Winkelgebied.pdf
http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/


Regionaal nieuws 

College wil woningen op bedrijventerreinen in Hoofddorp 

Het college wil laten onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is om woningen te 

bouwen op bestaande bouwterreinen. Dat zei wethouder Michel Bezuijen van Ruimtelijke 

Ordening donderdag bij de presentatie van de voorlopige deelstructuurvisie Hoofddorp 

2030. Eerder was in de structuurvisie Haarlemmermeer al duidelijk geworden dat...  

Lees verder 

  

Infoavond omlegging A9 Badhoevedorp 

Rijkswaterstaat houdt op woensdag 21 maart een informatieavond over de omlegging 

van de A9 bij Badhoevedorp. Geïnteresseerden kunnen presentaties verwachten over de 

plannen en vragen stellen over onder meer het tracé, landschappelijke inpassing en 

geluidswaarden. Vanaf 21.15 uur kunnen belangstellenden persoonlijk in gesprek gaan 

met deskundigen van Rijkswaterstaat of haar partners in het project. De bijeenkomst 

vindt plaats in het Dorpshuis, Snelliuslaan 3-5 Badhoevedorp, van 19.30 tot 22.00 uur. 
  

Minder overtredingen op bedrijventerrein De Liede 

Op het bedrijventerrein De Liede, vlakbij het Rottepolderplein, daalt het aantal 

overtredingen. De gezamenlijke aanpak door Belastingdienst, provincie, gemeente 

Haarlemmermeer, (vreemdelingen)politie, Inspectie SZW en uitkeringsinstantie UWV 

blijkt succesvol, concluderen deze instanties. In oktober 2010 is gestart met de 

gezamenlijke aanpak van dit bedrijventerrein. Sindsdien komen... Lees verder 

  

AM Groep en OTT tekenen convenant tot intensieve samenwerking 

Onlangs hebben Ons Tweede Thuis (OTT) en AM Groep (geassocieerd bestuurslid van 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol), in aanwezigheid van wethouder Steffe Bak (Wethouder 

Openbare Ruimte, Sociale Zaken en Welzijn) van de gemeente Haarlemmermeer, een 

convenant getekend tot verdere intensieve samenwerking.  
Ons Tweede Thuis verzorgt... Lees verder   

Bruggen en tunnels bouwen in informatiecentrum Tweede Coentunnel /   

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/februari%202012/RA1_%20College%20wil%20woningen%20op%20bedrijventerreinen%20in%20Hoofddorp.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/februari%202012/RA3_%20Minder%20overtredingen%20op%20bedrijventerrein%20De%20Liede.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/februari%202012/RA5_%20AM%20Groep%20en%20OTT%20tekenen%20convenant%20tot%20intensieve%20samenwerking.pdf


Westrandweg: 29 februari 2012 

In de voorjaarsvakantie organiseert Rijkswaterstaat speciaal voor kinderen een 

kinderworkshop in het informatiecentrum Tweede Coentunnel/Westrandweg in de 

voorjaarsvakantie. Kinderen van groep 6 tot en met 8 van de basisschool kunnen 

kennismaken met het project Tweede Coentunnel/Westrandweg op woensdag 29 

februari. Waarom worden de... Lees verder 
 

 

 

Gesprekspartners MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/februari%202012/RA6_%20Bruggen%20en%20tunnels%20bouwen%20in%20informatiecentrum%20Tweede%20Coentunnel.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=ff9d2acb-aec5-4b75-be08-a004f45ba17a

