
  

 

  

 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol biedt oplossingen in crisistijd! 
 

Ondernemers ondervinden meer en meer de negatieve gevolgen van de economische crisis. Het wordt 

steeds moeilijker om aan kredieten te komen en werknemers aan het werk te houden. Gezamenlijk met 

MKB-Nederland heeft MKB Haarlemmermeer-Schiphol een aantal praktijkinformatiebladen ontwikkeld 

om u als ondernemer kort en bondig uitleg te geven over regelingen welke de overheden op dit moment 

aanbieden om de crisis door te komen. Hieronder vindt u een Praktijkinfo met alle ins en outs van de 

kabinetsplannen om de crisis het hoofd te bieden. Daarnaast de belangrijkste maatregelen en afspraken 

op een rijtje gezet in Infobladen. De Infobladen volgen de actualiteit en worden steeds aangevuld en 

ge-update. Hou de website www.mkb-haarlemmermeer.nl dus in de gaten. 

 

Mocht u dringende vragen hebben op ondernemersgebied welke wel of geen verband houden met de 

crisis dan kunt u nu ook gebruik maken van de mkb-servicedesk welke u kunt bereiken via een button 

op de eerder genoemde site van MKB Haarlemmermeer-Schiphol. U krijgt gegarandeerd antwoord op 

uw vraag! Daarnaast kunt u via de servicedesk gebruik maken van allerlei kennisvoordelen en kortingen 

op producten en diensten. 

 
 

Praktijkinfo Economische crisis 

 

Er gaat geen dag voorbij zonder deprimerende berichten over de diepste recessie sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Optimisten voorzien op zijn vroegst een licht herstel in 2010. Talrijke ondernemers 

kampen met de vraag: „hoe loods ik mijn bedrijf 2009 door?‟ Deze Praktijkinfo biedt helderheid over de 

crisis en inzicht in de maatregelen uit het crisispakket. 

 

Lees meer... 

 
 

Infoblad Deeltijd-WW 

 

Bedrijven die gezond genoeg zijn om de crisis door te komen maar tijdelijk onvoldoende werk hebben, 

kunnen vanaf 1 april gebruikmaken van de regeling Verruimde mogelijkheid deeltijd-WW. Op deze 

manier kunnen zij vakkrachten behouden voor het bedrijf. De bijzondere WTV-regeling is per 21 maart 

jl. vervallen. 

 

Lees meer... 

http://www.mkb-haarlemmermeer.nl/
http://www.mkb.nl/images/Praktijkinfoeconomischecrisis.pdf
http://www.mkb.nl/images/Infobladdeeltijdww.pdf


 
 

Infoblad Jongeren aan de slag 

 

Veel bedrijven hebben of krijgen als gevolg van de economische crisis te maken met een forse krimp 

van de omzet en daarmee ook van de werkgelegenheid. Dit heeft een direct effect op de 

arbeidsmarktpositie van jongeren. 

 

Lees meer... 

 
 

Infoblad Afspraken binnen de Stichting van de Arbeid 

 

Het akkoord van de Stichting van de Arbeid is gericht op het leveren van een bijdrage aan het 

structureel sterk en gezond houden van onze economie. Herstel van vertrouwen is daarbij van groot 

belang. 

 

Lees meer... 

 
 

Infoblad Het matigen van lonen 

 

De centrale werkgeverskoepels en de vakcentrales hebben een afspraak gemaakt over de ontwikkeling 

van de lonen in 2009 en 2010. Door de lage inflatie en door andere maatregelen van het kabinet blijft 

de koopkracht van de werknemers goed op peil. Daardoor is het mogelijk de loonstijging beperkt te 

houden, zodat er niet onnodig veel banen verloren gaan. 

 

Lees meer... 

 
 

Infoblad faciliteren van scholing 

 

Om de werking van de arbeidsmarkt te ondersteunen is het essentieel dat het arbeidsaanbod goed 

aansluit op de personeelsvraag van de bedrijven. De werkgever en werknemer zijn primair 

verantwoordelijkheid voor het investeren in de inzetbaarheid van de werknemer via scholing. 

 

Lees meer... 

 
 

Infoblad Besluit Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB) 

 

Het Besluit Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB) is een regeling die de kredietverlening aan het mbk 

stimuleert. De regering staat namelijk garant voor zekerheden die een ondernemer ontbeert terwijl zijn 

bedrijf wel goede toekomstperspectieven heeft. In dit infoblad geven we een korte uitleg over de 

regeling. 

 

Lees meer... 

 

http://www.mkb.nl/images/Infobladjongeren.pdf
http://www.mkb.nl/images/InfobladStichtingarbeid%20def.pdf
http://www.mkb.nl/images/Infobladloonmatiging.pdf
http://www.mkb.nl/images/Infobladscholing.pdf
http://www.mkb.nl/images/BBMKB%2020%2002%2009.pdf


 

Infoblad Mobiliteitscentra 

 

De economische crisis resulteert de komende jaren in een forse krimp van de werkgelegenheid. Het is 

van groot belang ervoor te zorgen dat bedrijven makkelijk personeel kunnen vinden en behouden. De 

activiteiten moeten zich vooral richten op het bemiddelen van werknemers naar werk, behouden van 

vakmensen, bij- of omscholing indien nodig, concrete ondersteuning van bedrijven en 

werknemers/werklozen op de arbeidsmarkt en het direct inzetten van arbeidsmarktinstrumenten voor 

werklozen. 

 

Lees meer... 

 
 

Infoblad Cofinanciering bodemsanering 

 

Bodemsaneringen moeten worden uitgevoerd of het crisis is of niet. Ondernemers met een historische 

verontreiniging kunnen een beroep doen op de cofinancieringsregeling. In dit infoblad geven we een 

korte uitleg over de regeling. 

 

Lees meer... 

 
 

Infoblad Verlaging vennootschapsbelasting 

 

In verband met de huidige economische crisis heeft het kabinet eind 2008 besloten dat de 

vennootschapsbelasting in 2009 en 2010 verlaagd blijft.  

Dit Infoblad wordt geupdate en staat binnenkort online 

 

Infoblad De depositogarantieregeling 

 

Wantrouwen in de financiële sector is de belangrijkste oorzaak van de huidige economische crisis. Vele 

overheden – ook de Nederlandse – trachten daarom iets te doen om dit wantrouwen te doen afnemen. 

Een van de belangrijkste handelingen van de Nederlandse regering in dit verband is het verhogen van 

de garantstelling voor individuele spaartegoeden. 

Dit infoblad wordt geupdate en staat binnenkort online 

 

Infoblad Uitbreiding willekeurige afschrijving 

 

Als steunmaatregel ter bestrijding van de huidige economische crisis heeft het kabinet besloten de reeds 

bestaande regeling willekeurige afschrijving fors uit te breiden. Daar waar voorheen alleen starters en 

bepaalde milieu-investeringen in aanmerking kwamen voor deze regeling is deze nu van toepassing op 

alle ondernemingen. 

Dit Infoblad wordt geupdate en staat binnenkort online 

 

Infoblad EIA, MIA en Vamil 

 

Crisis of niet, investeren moet een ondernemer altijd. Nu dreigt echter de afweging: “Investeer ik in de 

goedkoopste optie of kies ik voor het meest duurzame in de wetenschap dat de energieprijs wel eens 

http://www.mkb.nl/images/InfobladMobiliteitscentra.pdf
http://www.mkb.nl/images/Cofinanciering%20bodemsanering%2020%2002%2009.pdf


flink kan gaan stijgen?”. Slim gebruik van regelingen als EIA, MIA en VAMIL kan 

investeringsbeslissingen positief beïnvloeden. In dit infoblad geven we een korte uitleg over de 

regelingen. 

Dit Infoblad wordt geupdate en staat binnenkort online 

 

Infoblad WBSO 

 

De WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) is een subsidieregeling waarmee technische 

innovatie wordt gestimuleerd door een subsidie op de loonkosten die samenhangen met onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten. In dit Infoblad geven we een korte uitleg over de regeling. 

Dit infoblad wordt geupdate en staat binnenkort online 

 
 

MKB-Crisismeldpunt: ervaringen ondernemers in crisistijd 

 

Vanuit het bedrijfsleven en in verschillende media circuleren vele berichten dat ondernemers in de 

Haarlemmermeer het op dit moment op zijn zachtst gezegd niet gemakkelijk hebben. Als oorzaak noemt 

men vaak dat de kredietverschaffing door een aantal bankinstellingen problematisch verloopt of zelfs gestokt 

is maar ook dat er bankinstellingen zijn die hierop juist een positieve uitzondering zijn. 

 

Lees meer... 

 
 

Gemeente Haarlemmermeer kan bedrijven helpen tijdens economisch zwaar 

weer 

 

Ondernemersvereniging MKB Haarlemmermeer-Schiphol staat voor dat niet alleen het rijk en de provincie 

maatregelen moeten nemen om het bedrijfsleven door deze economische zware tijden heen te helpen maar 

juist ook de gemeente Haarlemmermeer waar de bedrijven gevestigd zijn. 

 

Lees meer... 

 
 

Haarlemmermeer, investeer juist nu in het MKB! 

-Negen Haarlemmermeerse maatregelen om de economische crisis door te komen- 

 

Ingeleid door de kredietcrisis is momenteel sprake van een mondiale economische recessie die ook Nederland 

en de Haarlemmermeer hard raakt: het vertrouwen van consumenten en ondernemers zakt in, huishoudens 

en bedrijven komen in financieringsproblemen en door het wegvallen van duizenden banen neemt de 

werkloosheid snel toe. 

 

Lees meer... en krantenartikel 

 
 

  

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/Crisismeldpunt.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/Gemeente%20Haarlemmermeer%20kan%20bedrijven%20helpen%20tijdens%20economisch%20zwaar%20weer.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/Gemeente%20investeer%20juist%20nu%20in%20het%20midden-%20en%20kleinbedrijf!.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/Haarlemmermeer%20investeer%20nu%20in%20het%20midden%20en%20klein%20bedrijf.pdf


Week van de Ondernemer: 7,8 & 9 april 
 
„Ondernemen in turbulente tijden‟ is het thema van de Week van de Ondernemer die 7, 8 en 9 april 

plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht. Sprekers als Harbert van der Wildt, Albert Verlinde, Mari de Kort en 

Dyanne Beekman zijn aanwezig dit jaar. De Week van de Ondernemer is een initiatief van MKB-Nederland, 

ING bank en Synpact en is hét businessevent van het jaar. Aanmelden voor dit evenement kan via de 

website van de Week van de Ondernemer. 

  

  

  

  

  

 

http://www.delftseberichten.mkb.nl/Redirect?www.weekvandeondernemer.nl

