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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. Ook zijn er berichten 
dat ondernemers zich niet gesteund voelen door de overheid (rijk, provincie, gemeente) die tot op heden 
nog geen specifieke crisismaatregelen heeft afgekondigd voor de Haarlemmermeer. Uiteraard zijn er ook 
bedrijven in branches die een positieve uitzondering vormen op de negatieve spiraal en juist garen spinnen 
bij de economische neergang. 
 
De lokale ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf in de Haarlemmermeer: MKB 
Haarlemmermeer-Schiphol wil weten of deze berichten kloppen. Om tot een juiste inventarisatie te komen 
heeft MKB Haarlemmermeer-Schiphol via haar website een meldpunt opgericht voor het door ondernemers 
melden van ervaringen. Ondernemers kunnen hun negatieve dan wel positieve ervaringen anoniem melden 
en daarnaast kunnen er ideeën worden weergeven waarmee de verschillende overheden  de ondernemers 
kan bijstaan. Welke maatregelen zouden moeten worden genomen om de gevolgen van de recessie voor 
uw bedrijf te beperken? 
 
De vereniging wil via het crisismeldpunt tot een anonieme inventarisatie komen van de acute problemen in 
de Haarlemmermeer. Als blijkt uit de inventarisatie dat het op dit moment voor het bedrijfsleven moeilijker is 
om krediet te verkrijgen bij bepaalde geldinstellingen dan zal de mkb-vereniging niet schromen die 
bankinstellingen hiermee te confronteren om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Ook als de 
overheden volgens de ondernemers direct maatregelen zouden moeten nemen om de door de crisis 
ontstane problemen te verlichten dan zal de mkb-vereniging deze maatregelen delen met o.m. het 
Haarlemmermeers college van B&W. In de maand februari lanceerde de mkb-ondernemersvereniging al 9 
Haarlemmermeerse maatregelen voor de gemeente om de ondernemers juist in deze periode te 
ondersteunen. Doel van het meldpunt is nadrukkelijk om objectieve informatie te verzamelen over de 
huidige situatie in ondernemend Haarlemmermeer. Ervaringen van ondernemers kunnen worden gemeld 
www.mkb-haarlemmermeer.nl. MKB Haarlemmermeer-Schiphol roept ondernemers op om te reageren en 
benadrukt met klem dat met de gemelde ervaringen zeer vertrouwelijk zal worden omgegaan.  

 

http://www.mkb-haarlemmermeer.nl/

