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Ondernemend Haarlemmermeer kan blijven investeren 
 
MKB Haarlemmermeer-Schiphol is positief gestemd over het overleg van minister Van der Hoeven en 
staatssecretaris Heemskerk met de verschillende ondernemersverenigingen waaronder de Koninklijke 
MKB-Nederland over de gevolgen van de kredietcrisis voor de reële economie. Als onderdeel van MKB-
Nederland vertegenwoordigt MKB-Haarlemmermeer-Schiphol het midden- en kleinbedrijf over alle sectoren 
in de regio. 
  
De groei van de kredietverlening ontwikkelt zich nog positief, maar een terugval is mogelijk. Om daar goed 
op te zijn voorbereid, is minister Van der Hoeven bereid nu al de garantieregeling voor het MKB uit te 
breiden. “Er is nu nog niet veel aan de hand, maar je moet wel vooruit denken”, aldus Van der Hoeven na 
afloop van het overleg. Bedrijven tot maximaal 250 werknemers krijgen extra steun in de rug, doordat 
Economische Zaken nu ook voor deze bedrijven garant staat (was 100 werknemers). Voor starters staat EZ 
garant voor leningen tot 200.000 euro (was 100.000 euro). Het maximale garantiebedrag per bedrijf is 
verhoogd naar 1,5 miljoen euro (was 1 miljoen). Er zijn in Nederland 700.000 bedrijven met maximaal 250 
werknemers die goed zijn voor 4,2 miljoen banen. EZ staat garant voor 745 miljoen euro aan kredieten dat 
eventueel verhoogd kan worden tot 825 miljoen euro. Daarnaast is afgesproken om in gezamenlijk overleg 
tussen MKB, banken en overheid de bestaande kredietregelingen beter te gaan benutten en waar nodig de 
toegang te vergroten via meer bekendheid en vereenvoudiging van de voorwaarden. Al deze maatregelen 
moeten bijdragen aan een groter vertrouwen in het investeringsklimaat in Nederland. 
 
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben alarmerend weinig vertrouwen in de economische 
ontwikkelingen volgend jaar. Hun stemming is in korte tijd volledig omgeslagen. Was vorig jaar nog 74 
procent positief over de economische situatie, nu is een ruime meerderheid (66 procent) juist negatief. 
Winst- en omzetgroei in het mkb lopen in 2009 fors terug en de banengroei valt voor het eerst in jaren in een 
klap stil. Dat sombere beeld komt naar voren uit de jaarlijkse economische barometer die EIM in opdracht 
van MKB-Nederland heeft uitgevoerd. 
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De afgelopen maanden is de stemming onder mkb-ondernemers over het economisch klimaat hard 
achteruitgehold. Onzekerheid is troef en dat laten alle indicatoren van de economische barometer van MKB-
Nederland en EIM luid en duidelijk zien. Minder dan 20 procent van de ondernemers in het mkb gelooft nog 
dat de economie zich in 2009 positief zal ontwikkelen. Vorig jaar was dat 74 procent. Ook de verwachtingen 
van ondernemers ten aanzien van de eigen situatie zijn getemperd. Nog 63 procent heeft vertrouwen in de 
ontwikkelingen in de eigen sector (begin dit jaar 76 procent). Over de toekomst van het eigen bedrijf zijn 
ondernemers nog het meest optimistisch. 68 procent is daarover positief.  
 
MKB Haarlemmermeer-Schiphol hoopt en gaat ervan uit dat ook de bedrijvigheid in de regio gebruik zal 
maken van de maatregelen die in gezamenlijk overleg tussen politiek en bedrijfsleven zijn genomen en dat 
dit voor bedrijven in de Haarlemmermeer een extra steun in de rug kan zijn. Regiomanager Fabian 
Nagtzaam: “De bedrijvigheid in de Haarlemmermeer zal positief en anticyclisch moeten gaan denken en 
handelen om in deze bloeiende regio de groei minimaal vast te houden en hopelijk verder uit te bouwen”. 
“Gezamenlijk de schouders eronder, blijven investeren en ontwikkelen zal ervoor zorgen dat de regio 
Haarlemmermeer-Schiphol in de kopgroep blijft lopen binnen het Nederlandse economische klimaat”. 
Haarlemmermeer is de nummer 1 in bedrijvigheid in Nederland en juist in moeilijke tijden heeft de 
Haarlemmermeer altijd laten zien waartoe zij in staat is. Ook nu zijn wij ervan overtuigd dat de ondernemers 
gezamenlijk met de politiek creatief genoeg zullen zijn om deze moeilijke tijden te overleven”. 
 

 

 


