
  

 

  

MKB Haarlemmermeer-Schiphol, juist nu! 

Dat het in ondernemersland geen rozengeur en maneschijn is op dit moment is al langer duidelijk, daarom 

is een sterk geluid over ideeën hoe de neergaande economie weer opwaarts te laten gaan juist nu van 

belang! Juist nu moeten ondernemers zich verenigen om hun geluid gezamenlijk te laten horen aan de 

politiek. MKB Haarlemmermeer-Schiphol staat voor u en uw belangen als ondernemer en probeert deze op 

allerlei terreinen te vertegenwoordigen. Niet alleen lobbyen maar ook concrete projecten komen daarbij 

om de hoek kijken. 

 

Afgelopen maand heeft een afvaardiging van uw bestuur gezamenlijk met partijen uit het georganiseerde 

bedrijfsleven in de Haarlemmermeer deelgenomen aan een crisisontbijt welk geïnitieerd was door het 

college van Burgemeester en Wethouders. Tijdens dit ontbijt heeft het georganiseerde bedrijfsleven 

massaal de politiek opgeroepen op korte termijn met maatregelen te komen om de economie in de Polder 
te stimuleren. Voorbeelden welke ondermeer genoemd zijn: 

         haal geplande investeringsprojecten naar voren; 
         Stel een consulent aan welke zitting neemt bij het ondernemersloket welke kennis heeft van de 

landelijke stimuleringsmaatregelen welke in maart zijn afgekondigd door het kabinet; 
         Maak uw aanbestedingen inzichtelijker door deze transparant op de website te vermelden; 
         Ga nu op korte termijn aan de slag met deregulering zodat ondernemers minder last hebben van 

bureaucratie; 
         Zorg voor een uitdagend startsklimaat met juiste randvoorwaarden; 
         Verlaag of bevries lokale heffingen; 
         Ga soepel om met het vergunningenbeleid.  

Zomaar een aantal punten waardoor u als ondernemer beter kunt ondernemen. Het ontbijt was heerlijk, 

het antwoord is nu aan de politiek… 

 

Verder in deze nieuwsbrief ondermeer: GRATIS overval trainingen, MKB & AM Groep, leren & werken en 
nog veel meer informatie voor de MKB‟er!  

 

MKB-Servicedesk nu ook actief in de Haarlemmermeer 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft via haar website de MKB-Servicedesk gelanceerd waar ondernemers 

met ondernemersvragen gebruik van kunnen maken. De MKB-Servicedesk bestaat al een aantal jaren op 

landelijk niveau maar is nu dus ook via de genoemde lokale internetsite van de MKB-vereniging bereikbaar 

voor ondernemers uit de gehele Haarlemmermeer-Schiphol regio. 

 



Lees verder... 

 

MKB & AM Groep, goed werk! 

MKB & AM Groep  
AM Groep vindt het belangrijk om samen te werken met het MKB in de regio. Om de mogelijkheden voor 

het MKB en AM Groep te benadrukken en verder uit te breiden is AM Groep door MKB Nederland en het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geselecteerd voor de pilot MKB en SW samen aan 

het werk. Voor meer informatie kijk op www.sw-mkbsamenaanhetwerk.nl 
 

AM Groep  
AM Groep voert de wet sociale werkvoorziening (WSW) uit voor 5 gemeenten in de regio Amstelland en 

Meerlanden. Het gaat hier om de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en 

Uithoorn. AM Groep is het leerwerkbedrijf voor deze regio. 

 

Lees verder... 

 

Werkend leren en lerend werken werkt! 

Kennis veroudert snel in onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt 

voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Dat kan alleen als leren en werken een 

hele loopbaan lang samengaan. Leren gaat een permanent onderdeel van ons leven vormen. 

Ook als we al aan het werk zijn. Werkend leren en lerend werken maakt het gemakkelijker om 

een baan te vinden en/of te behouden. 

 

Het project Leren & Werken Haarlemmermeer heeft tot doel werkgevers, werknemers, burgers, 

bedrijfsleven (waaronder MKB Haarlemmermeer-Schiphol), onderwijsinstellingen, UWV WERKbedrijf, 

gemeenten en andere betrokken partijen in de regio te stimuleren en te ondersteunen om een leven lang 

leren mogelijk te maken. 

 
Lees verder... 

 

Gratis Training ‘overvallen en agressie in de winkel’ 
-confronterend maar leerzaam- 

Een agressieve man gehuld in capuchon met groene sjaal voor zijn mond stormt de winkel binnen. Hij slaat 

met zijn rugzak op de kassa en gebiedt de zichtbaar geschrokken winkelier nogmaals de kassa te openen. 

De winkelier maakt met woorden en gebaren duidelijk dat de overvaller zijn zin krijgt: “Rustig …”. In nog 

geen halve minuut is de dagopbrengst van de drankenhandel verdwenen en blijven de medewerkers 

verbouwereerd achter… 

 

Een dergelijke situatie, uiteraard in scène gezet, vond plaats tijdens de training  „overvallen en agressie in 

de winkel‟ op maandag 30 maart in Haarlem. Door een rollenspel en uitleg van een deskundige trainer van 

het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) leerden 17 winkeliers en winkelmedewerkers wat te doen bij een 

overval, maar vooral ook wat je moet laten. 

 

Lees verder... 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/MKB-servicedesk.pdf
http://www.sw-mkbsamenaanhetwerk.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/MKB%20en%20AM%20Groep.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/Werkend%20leren%20en%20lerend%20werken%20werkt.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/Training%20overval%20en%20agressie%20in%20de%20winkel.pdf


 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol roept op tot verlaging OZB-tarief 

In het door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) verricht 

onderzoek naar de ontwikkeling van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) is de gemeente Haarlemmermeer 

op de provinciale lijst met 61 gemeenten in Noord-Holland terug te vinden op een vierde plek. De 

gemeente Haarlemmermeer is hiermee de op drie na duurste gemeente in Noord-Holland. 

 
Lees verder... 

 

MBC nodigt haar mede MKB-leden uit 

Als zakelijke telecomdienstverlener loopt MBC voorop als het gaat om service, consultancy, outsourcing en 

snelle distributie. MBC is al jaren de betrouwbare partner die de BV Nederland voorziet van advies en 

service als het gaat om telecommunicatie. Onder de klanten van MBC bevinden zich o.a. luchtvaart-

maatschappijen, internationale uitgevers, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstellingen. MBC is al 

jaren de grootste business partner die bemiddelt tussen Nederlandse bedrijven en operators. Misschien ook 

tijd voor uw bedrijf om nader kennis te maken met MBC  op hun speciale kennismakingsdag in hun nieuwe 
onderkomen op bedrijventerrein “De President” op vrijdag 12 juni. Lees hier de uitnodiging. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/OZB%20tarief.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/MBC%20uitnodiging.pdf

