
   

 

Herfstgevoel of kansen benutten? 

  

De herfst is officieel begonnen en als men naar buiten kijkt dan vallen de bladeren ook in grote getallen 

van de bomen. Voor sommige mensen is dit een reden om een negatief ‘herfstgevoel’ te krijgen en stil te 

gaan zitten. Anderen – vaak zijn dit ondernemers – ruiken juist de kansen en gaan op pad om deze kansen 

te verzilveren en (nieuwe) initiatieven te ontplooien. Zo ook MKB Haarlemmermeer-Schiphol!  
  
In deze nieuwsbrief komt u als ondernemer kansen tegen op gebieden zoals: energiebesparing, stage 

mogelijkheden en een  mogelijkheid om uw bedrijf en het vak ondernemer onder de aandacht te brengen 

van scholieren. Daarnaast zorgwekkende ‘herfst’berichten op het gebied van kredietverstrekking en 

ondernemers die helaas nog maar al te vaak worden opgelicht door criminelen. Mede daarom vragen wij u 

ook om de enquête van het  Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) in te vullen zodat het RPC 

daadkrachtig haar toekomst kan bepalen en kan blijven bijdragen aan een veiliger ondernemersklimaat. 
  
MKB Haarlemmermeer-Schiphol zet zich in voor een beter ondernemersklimaat binnen onze regio en richt 

zich dan ook op de kansen, u toch ook? 
  
  
P.S. Op 14 & 15 oktober zijn er in het EXPO gebouw te Vijfhuizen weer de B2B dagen Haarlemmermeer. U 

kunt ons vinden op standnummer 77 en wij staan u daar met onze medewerkers en bestuursleden 

uiteraard graag te woord. Tijdens de beurs bieden wij u op 14 oktober vanaf 15.30 uur een drankje aan 

tijdens de ondernemersborrel welke gezamenlijk is georganiseerd door ORAM, Ondernemend Hoofddorp & 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol. 

Aanmelden voor de ondernemersborrel kan via: info@mkb-haarlemmermeer.nl 
  

  

 Ondernemersborrel 14 oktober 

  
Op 14 en 15 oktober a.s. vinden in Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen de Business2Business Dagen 

Haarlemmermeer plaats. Een behoorlijk aantal van onze leden zal hier vertegenwoordigd  

zijn en ook MKB Haarlemmermeer-Schiphol is net als vorig jaar met een stand aanwezig. 

 

Op woensdag 14 oktober organiseren wij tevens de ondernemersborrel, waar wij u bij deze van harte voor 

uitnodigen. MKB Haarlemmermeer-Schiphol organiseert deze borrel samen met ORAM  

en Ondernemend Hoofddorp, die hiervoor ook hun leden uitnodigen. Een prima gelegenheid dus om uw 

netwerk uit te breiden. 

 

Lees meer... 

 

 

mailto:info@mkb-haarlemmermeer.nl
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/2.%20Ondernemersborrel%2014%20oktober.pdf


Unieke kans bedrijfsleven & onderwijs 
  

Stichting BizWorld is een non-profit organisatie met een ANBI status en houdt zich bezig met economische 

projecten voor het basisonderwijs. Het project BizWorld is hierbij een ondernemersspel voor kinderen van 

groep 8 in het basisonderwijs (leerlingen van ca.12 jaar). Het leert de kinderen in spelvorm een bedrijf op 

te zetten, een product te ontwikkelen en te verkopen, en de financiën van een bedrijf te begrijpen. Het 

doel van BizWorld is het bevorderen van kennisoverdracht over het bedrijfsleven en het stimuleren van 

ondernemerschap bij kinderen op jonge leeftijd. 

 

Lees meer... 
  

Colo start campagne ‘& Stagiair’ 
  

Investeren in jong talent is essentieel voor de toekomstige generatie op de arbeidsmarkt. Maar door de 

economische crisis staat het aantal stageplaatsen op de tocht. In de campagne ‘& Stagiair’ roept Colo, de 

vereniging van samenwerkende kenniscentra en bedrijfsleven, bedrijven en ondernemers op om juist nu te 

blijven investeren in jongeren. Vlak voor de zomer sloeg Colo alarm over het verdwijnen van 150.000 

stageplaatsen als gevolg van de crisis. 

 

Lees meer... 

Kredietverlening mkb zorgwekkend 
  
Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf kunnen nog steeds erg moeilijk aan krediet komen. Dat blijkt uit 

de MKB-Financieringsmonitor die het ministerie van economische zaken naar de Tweede Kamer heeft 

gestuurd. Van de bedrijven die financiering zochten in 2009 was 59 procent succesvol. Een forse daling ten 

opzichte van 2008, toen 81 procent van de bedrijven hierin slaagde. MKB-Nederland vindt de cijfers, 

verzameld door onderzoeksbureau EIM, zorgelijk. Een rem op de kredietverlening maakt het voor 

ondernemingen lastig om in deze moeilijke tijd rond te komen. 

 

Lees meer... 

Ondernemers opgelicht! 
  
In TROS Opgelicht?! van dinsdag 22 september brachten gedupeerde ondernemers een ernstige 

oplichtingzaak aan het daglicht. Deze zaak staat niet op zich, zegt MKB-Nederland. De 

ondernemersorganisatie stelt daarom een harde aanpak van deze frauduleuze praktijken voorop. In de 

uitzending is een opdrachtgever te zien die onder verschillende bedrijfsnamen opdrachten verwerft en daar 

geld voor vraagt. 

 

Lees meer... 

Oproep Duisternis in de Nacht van de nacht 
  

De Nacht van de nacht` is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij aandacht wordt gevraagd en 

gegeven aan het belang van de duisternis. Het doel van deze nacht is de bewustwording te vergroten van 

het belang van de duisternis voor mens en natuur. Maar ook energieverbruik van de buitenverlichting en -

reclame is een punt van aandacht. Dit jaar organiseert het NMCH bijzondere activiteiten voor de Nacht van 

de Nacht met als thema ‘Nachtdieren’. 

 

Lees meer... 

Zuiniger met energie omgaan 

  

Zuiniger met energie omgaan, hoe pakt u dat nou het beste aan? In de nieuwsbrief van het 

Energiecentrum -waar MKB-Nederland onderdeel van uitmaakt- leest u o.a. hoe u uw koelingkosten kunt 

verlagen. Bespaar op uw kosten, bespaar op energie! Klik onderstaand voor meer informatie: 

http://www.weekvandeondernemer.nl/images/energienieuwsbrief/nb_energiecentrum_september.html 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/3.%20Unieke%20kans%20bedrijfsleven%20&%20onderwijs.pdf
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Wij vragen maar 5 minuten van uw tijd...... 

(nou ja misschien wel 6) 

  

Het RPC Kennemerland – waar MKB deel van uitmaakt - bereidt zich voor op de toekomst. De startfase van 

twee jaar is bijna voorbij en de vraag ligt nu hoe het RPC Kennemerland verder moet gaan. 

  

EEN DAADKRACHTIG RPC 

Het RPC heeft het afgelopen half jaar behoorlijk de schouders eronder gezet. Dat blijkt ook wel uit de score 

die we vooral samen met ondernemers hebben kunnen bereiken. 

  

- Keurmerken Veilig Ondernemen 

- 3 keurmerken in de maak 

- 18 (overval)trainingen (totaal ca. 350 ondernemers) 

- Scorekaart Veilig Ondernemen 

- Beweging in Regionaal Veiligheidsbeleid 

- Database Veelplegers met 500 accounts 

- 678 lezers van de nieuwsbrief Achter het Nieuws 

- Internetsite trekt duizenden bezoekers 

- Onderzoek Regionale Toezicht Ruimte 

- Deelsubsidies voor lokale projecten 

  

Bij de beslissing over de toekomst van het RPC vragen we uw hulp en inbreng. Om zoveel mogelijk 

betrokkenen te kunnen benaderen, hebben wij een 5 minuten online enquête gepubliceerd. Het wordt 

enorm op prijs gesteld als u deze wilt invullen via: http://www.emailenquete.nl/enquete?SzTUgpoS8X. 
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