
  

 

  
   

MKB Haarlemmermeer-Schiphol laat zich zien en horen! 
 
Op 24 juni kunt u als ondernemer uw stem laten horen aan politiek Haarlemmermeer. Gezamenlijk met de 
Kamer van Koophandel, VNO-NCW Amstelland en Meerlanden en de ondernemersverenigingen welke 
verbonden zijn aan het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP) organiseert MKB 
Haarlemmermeer-Schiphol voor u een bijeenkomst waarin u als ondernemer uw wensen mee kunt geven 
aan de Haarlemmermeerse politiek. Voor deze bijeenkomst kunt u zich GRATIS aanmelden, lees hiervoor 
verder in onze nieuwsbrief. 
 
Belangrijk is netwerken via het MKB. Deelname aan de B2B dagen in oktober kunnen wij u dan ook van 
harte aanbevelen. Nu is de kans om u te laten zien aan al die klanten en prospects en via ons krijgt u ook 
nog eens 20% korting op uw deelname. Ook uw MKB-vereniging zal aanwezig zijn met een stand. 
 
Verder in deze nieuwsbrief van de maand juni meer informatie over het energiecentrum alwaar u 
onafhankelijk kunt zien hoe u als ondernemer kunt besparen op uw energie uitgaven en bieden wij u de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een pilot-project voor digitale mobiliteit waar u en uw medewerkers 
GRATIS aan mee kunnen doen. 
 

 
 

Geef raad aan de Raad! 
 
Op 4 juni mocht u uw stem laten horen voor de Europese verkiezingen maar op 24 juni aanstaande kunt u 
uw stem al laten horen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2010. 
 
Op deze dag organiseren wij een avond voor ondernemers alwaar zij de Haarlemmermeerse politiek 
kunnen ontmoeten en hun wensen mee kunnen geven voor de Gemeenteraadsverkiezingen van komend 
jaar. Het is nú het moment om u stem te laten horen zodat de politieke partijen rekening kunnen houden 
met uw wensen in het partijprogramma. Als locatie voor dit evenement is de keuze gevallen op het terrein 
van het Concours Hippique welke een dag later van start zal gaan. 
 
Bijgaand de uitnodiging voor deze bijeenkomst waar wij hopen u in grote getale te zullen treffen en u uw 
raad kunt geven aan de Raad! Wees er snel bij en geef u nu op via de op de uitnodiging vermelde link. 
 
Download hier de uitnodiging 
 

 
 



Oplossingen voor thuiswerken in het MKB 

MKB-Nederland start in de regio Groot Amsterdam een proef met thuiswerken bij mkb-bedrijven. 
Onderdeel van de proef is een pilot waarin ondernemers enkele maanden kosteloos gebruik kunnen maken 
van oplossingen en ondersteuning voor thuiswerken door medewerkers. 
 
De pilot start met een onderzoek onder ondernemers en medewerkers in het mkb in de regio groot 
Amsterdam. Het onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst. Door mee te doen aan het onderzoek kunt u 
direct aangeven eventueel mee te willen doen aan de GRATIS pilot die in oktober 2009 begint. 

 
 
 

Waarom meedoen aan het onderzoek?  

•         Pilot-deelnemers maken kosteloos gebruik van thuiswerkoplossingen en ondersteuning!  

•         U draagt bij aan oplossingen voor het fileprobleem in de regio!  

•         U kunt medewerkers en klanten meer flexibiliteit en service bieden!  

Bovenstaande button voor het onderzoek vindt u ook terug op de homepage van 
http://www.digitalemobiliteit.nl/. Daar vindt u ook meer informatie over de pilot. Vergeet niet het 
onderzoek door te sturen naar uw medewerkers! 

  

 

Het energiecentrum is er ook voor u!  

Het Energiecentrum informeert, ondersteunt en begeleidt MKB-ondernemers bij vragen over energie en 
energiebesparing. Door onafhankelijk en zonder winstoogmerk te opereren, is het Energiecentrum hét 
kennis- en dienstencentrum op het gebied van energiebesparing voor MKB-ondernemers. Lees hier de 
nieuwsbrief van het energiecentrum of surf naar http://www.energiecentrum.nl/ voor de website. 

  

 
 

Website RPC: uitgebreide info over veilig ondernemen 

Dat het RPC Kennemerland –waar MKB Haarlemmermeer-Schiphol deel van uitmaakt- een website heeft, 
dat wist u natuurlijk al. Maar wist u ook dat het dé site is in de regio Kennemerland, om op de hoogte te 
blijven van al het nieuws op het gebied van veilig ondernemen? 
 
Zo vindt u onder politieberichten alle nieuwsitems die de politie op het gebied van veiligheid en 
ondernemen uitbrengt. Elke dag nieuwe berichten waaruit blijkt dat de politie hard aan de weg timmert om 
bij te dragen aan de veiligheid van ondernemers. Soms wordt hierin ook uw hulp gevraagd, wat betreft 



opsporing van daders. Uiteraard is er ook ander ondernemersnieuws op het gebied van veiligheid, onder 
nieuws vindt u dit. Berichten over nieuwe technieken om veiligheid te vergroten, zoals onlangs de 
tassenhaak in horecagelegenheden. Maar ook de ontwikkelingen in de activiteiten van het RPC, nieuws 
over criminaliteitscijfers, enz. 
 
Een andere grote (en groeiende) informatiebron is Woozle, het onlinefilmkanaal voor en door ondernemers. 
Hierin worden steeds meer nieuwe films geplaatst met praktische tips om criminelen te weren en uw eigen 
veiligheid of die van uw klanten te vergroten. Van de introductie van een mistmachine tot het verhaal van 
de buurtregisseur, je kunt het zo gek niet bedenken of er is informatie over op Woozle. Het is binnenkort 
ook mogelijk om zelf rechtstreeks films te plaatsen. 
 
Kijk ook eens op de Scorekaart Veilig Ondernemen. U kunt per winkelcentrum of bedrijventerrein de 
actuele ciminaliteitscijfers bekijken en periodieke vergelijkingen maken. Een warmtebeeld geeft de sfeer 
aan, de cijfers geven u een concreter beeld. Omdat de Scorekaart per twee maanden wordt bijgewerkt met 
nieuwe cijfers, is het mogelijk trends en ontwikkelingen in de criminaliteit tegen het bedrijfsleven te 
ontdekken. Op die manier kunnen de betrokken partijen (ondernemers, politie, gemeente e.a.) inspelen op 
de actuele situatie. 

  

 

Netwerken in het MKB is belangrijk! 

Graag nodigen wij u uit om met uw bedrijf of instelling deel te nemen aan de Business 2 Business Dagen 
2009 in de Expo Haarlemmermeer! Via MKB Haarlemmermeer-Schiphol kunt u nu profiteren van 20% 
korting.  
 
Wanneer? 
B2B Dagen Haarlemmermeer, woensdag 14 en donderdag 15 oktober van 14.00 uur tot 21.00 uur. 
 
Waar? 
Expo Haarlemmermeer, (voormalig Floriadegebouw) Stelling 1, 2141 ZZ Vijfhuizen 
 
Programma: 
Het voorlopige programma ziet er alsvolgt uit: 
 
Opening door Arthur van Dijk, wethouder EZ 
Jerry Langelaar (Wilgenhaege Vermogensbeheer), Cor van der Geest, Meerbusiness borrel (beide dagen), 
darten met Co Stompé, Intertraining.nl, zakelijk Flirten, HFC Haarlem, Auto show van diverse dealers uit de 
Haarlemmermeer, Formule 1 simulator, Flight simulator, Jazz muziek en nog veel meer. 
 
Dit jaar zal het horeca plein centraal in het midden staan, zodat u en uw relaties makkelijk een hapje en 
een drankje kunnen bemachtigen. 
 
Mocht u zich willen aanmelden of meer informatie willen hebben over de B2B dagen, ga dan naar 
www.b2bdagen.nl of download hier de aanbieding. 

 


