
   

 

  

Even terugkijken maar vooral vooruit kijken! 

  

Het is weer december en traditioneel is dat natuurlijk de maand van terugkijken naar het afgelopen jaar en 

zaken bespreken welke er goed en fout zijn gegaan. 2009 is natuurlijk een jaar welke wij als ondernemers 

graag snel willen vergeten want economisch was het niet het meest florissante jaar.  

 

De economie duikelde naar beneden en inmiddels zijn er enkele lichtpunten welke wijzen op herstel. 

Volgens het CBS zijn wij zelfs officieel uit de recessie wat natuurlijk niet betekent dat het direct met elk 

bedrijf weer crescendo gaat, in tegendeel! Het is en blijft een tijd waarin wij allemaal alle zeilen moeten 

bijzetten en ondernemen ook weer echt ondernemen is geworden. Als ondernemer moet je een positief 

mens zijn en vooruit kunnen kijken. Natuurlijk is het prachtig om behaalde successen te benoemen echter 

moet je als ondernemer vooral je pijlen richten op wat gaat komen. In dit geval is dat het jaar 2010.  

 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol zal zich in 2010 opnieuw hard maken voor een beter economisch klimaat 

in Haarlemmermeer. MKB Haarlemmermeer-Schiphol „vecht‟ onder anderen tegen overbodige regelgeving 

en voor een juiste dienstverlening van overheden aan de ondernemers in de polder. Vanuit haar 

activiteiten probeert de ondernemersorganisatie kansen te laten zien bij knelpunten en oplossingen aan te 

dragen voor ondernemers. Door positieve voorbeelden te gebruiken laat MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

zien wat er mogelijk is en hoe resultaten kunnen worden gerealiseerd waarna men aanbevelingen opstelt 

voor politiek, overheden en ondernemers. Belangenbehartiging is hierbij een kernwoord. Het komende jaar 

zal MKB Haarlemmermeer-Schiphol ondermeer strijden voor een veiliger ondernemersklimaat, een 

verbeterde organisatiegraad, een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en het verminderen 

van de administratieve lasten- en regeldruk voor ondernemers. Dit alles om dus uiteindelijk te komen tot 

een beter ondernemersklimaat in Haarlemmermeer.  

 

Wij wensen u alvast een prachtige decembermaand en een ondernemend 2010! Noteer alvast in uw 
agenda: 17 februari 2010 Hét ondernemers verkiezingsdebat! 

Maak gebruik van O&O-Fondsen! 

Werkgevers kunnen voor scholing van hun personeel putten uit de zogeheten O&O-fondsen. O&O staat 

voor Onderwijs & Ontwikkeling. In de fondsen zit geld dat werkgevers en werknemers hebben 

bijeengebracht via heffingen op de loonsom. Bedrijven kunnen een beroep doen op de O&O-fondsen bij 

scholing die de inzetbaarheid van bestaande medewerkers vergroot. Of het nu gaat om trainingen van 

enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding maakt daarbij niet uit. Veel 

werkgevers zijn met deze mogelijkheidbekend, maar vele ook nog niet. Er zou dus nog meer gebruik 

gemaakt kunnen worden van deze fondsen. 

 
Lees verder... 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/2.%20O&O%20fondsen.pdf


Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

Een omgeving die goed bereikbaar is, veel groenvoorzieningen heeft en waar veiligheid geboden wordt. 

Welke ondernemer wil dat niet? En wie anders kan deze voorzieningen beter bewerkstelligen dan de 

ondernemer zelf? Een mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen is een ondernemersfonds. Ditmaal lichten 

wij voor u een vorm van een ondernemersfonds uit met de naam Bedrijven Investeringszone (BIZ). 

 
Lees verder... 

Kilometerheffing 

Ondernemers ervaren dagelijks een grote filelast in Nederland. Om files tegen te gaan is het niet alleen 

noodzakelijk dat de wegcapaciteit wordt uitgebreid, maar ook dat de verkeersstromen beter over de dag 

en de wegen worden gespreid. Om dat laatste te bereiken is op 13 november jl. door het kabinet het 

wetsvoorstel tot invoering van de kilometerprijs bij de Tweede Kamer ingediend. Het basisidee achter deze 

wet is dat een betere spreiding van de verkeersstromen kan worden bereikt door automobilisten te laten 

betalen per gereden kilometer, waarbij de prijs afhangt van soort voertuig, tijd en plaats.  

 

Het systeem moet geleidelijk worden ingevoerd in de periode 2012 – 2017. In de periode zullen de huidige 

vaste autobelastingen, de wegenbelasting (MRB) en de aanschafbelasting (BPM), geheel verdwijnen en 

worden vervangen door de kilometerprijs, die bestaat uit een basistarief per gereden kilometer en een 

spitstarief, dat is een toeslag voor een aantal drukke trajecten in de spits. Het spitstarief zal pas na 2018 

worden ingevoerd. Voor meer praktische informatie, zie het Infoblad van MKB-Nederland over dit 

onderwerp. 

Kleine banen regeling aangenomen 

De Tweede Kamer heeft op 19 november de regeling kleine banen aangenomen. In het jaar 2010 hoeven 

werkgevers geen premies te betalen voor jongere werknemers tot 23 jaar die maximaal 600 euro 

verdienen.  

 

Voor werkgevers betekent de regeling voor kleine banen een enorme lastenverlichting. Zij hoeven in het 

jaar 2010 geen premies voor werknemersverzekeringen te betalen. Ook kan het Midden- en Kleinbedrijf 

hierdoor stappen zetten in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Op de lange termijn krijgen jongeren 

de kans om werkervaring op te doen.  

 

De duur van de regeling is vooralsnog tijdelijk. Na een jaar zal staatssecretaris de Jager de regeling 

evalueren. Een logische stap zal zijn dat bij positieve evaluatie, voortzetting van de regeling onomkeerbaar 
zou zijn. 

Uitnodiging don't worry, be happy borrel 

Onder het motto “Don‟t worry, be happy” willen wij samen met zoveel mogelijk Haarlemmermeerse 

ondernemers de malaise van 2009 achter ons laten en ons vol optimisme op de toekomst richten.  

 

Geen thema, geen toespraken, maar gewoon een gezellige netwerkborrel: dé gelegenheid om uw netwerk 

te versterken en uit te breiden met nieuwe contacten. Vergeet daarom niet om een ruime hoeveelheid 

visitekaartjes mee te nemen. 

 
Lees verder... 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/3.%20Bedrijven%20Investeringszone%20BIZ.pdf
http://www.mkb.nl/images/091118_infoblad%20kilometerprijs.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/6.%20Uitnodiging%20OH%20Challenge.pdf


Bedrijfsleven ontmoet politiek op 17 februari 2010 

 

 

  



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

http://e-zine.kvsawebservices.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&jobid=d52975e4-cc78-4b5f-aee1-208bbd59f7d9

