
   

 
   

Nieuwsbrief MKB-IJmond 
-Dé regionale ondernemersvereniging die u informeert en voor u klaar staat- 

 

MKB-IJmond profileert zich steeds vaker op verschillende dossiers binnen de IJmond. Vaak leest u 

berichten van ons terug in de lokale en regionale pers. Echter kunt u altijd ook onze eigen website 

raadplegen waarop wij als eerste altijd alle MKB gerelateerde informatie plaatsen. Voor informatie uit 

eerste hand surft u dus naar www.mkb-ijmond.nl! Onze standpunten worden uiteraard altijd ingegeven 

door onze achterban. Mocht u een mening binnen een bepaald onderwerp willen ventileren schroom dan 

niet om contact met ons op te nemen: MKB-IJmond, voor en door ondernemers! 

 

MKB inventariseert kredietverschaffing in de IJmond 
 

Vanuit het bedrijfsleven en in verschillende media circuleren berichten 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. De lokale en regionale ondernemersverenigingen voor 

het midden- en kleinbedrijf in de IJmond MKB-Velsen en MKB-IJmond willen weten of deze berichten 

kloppen. Zij hebben gezamenlijk via hun websites een meldpunt voor het door ondernemers melden van 

ervaringen bij kredietverschaffing(en) opgericht. 

 

Lees verder... 
 

 

IJmond gemeenten kunnen bedrijven helpen tijdens economisch zwaar weer 

 

IJmond gemeenten kunnen bedrijven helpen tijdens economisch zwaar weerOndernemersvereniging 

MKB-IJmond 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 IJmond gemeenten 

waar de bedrijven gevestigd zijn. De lokale regel- en lastendruk zouden juist nu aangepakt en 

verminderd moeten worden waardoor ondernemers minder te maken hebben met bureaucratie wat veel 

tijd en dus veel geld kost. 

 

Lees verder... 

 

Meer geld voor MKB bedrijven 

 

Er komt meer geld beschikbaar komt voor MKB-bedrijven die bij innovatieve projecten met elkaar 

samenwerken. Omdat er grote belangstelling is voor deze subsidieregeling is het bedrag in 2009 

verdubbeld naar 20 miljoen euro. Het gaat daarbij om InnovatiePrestatieContracten (IPC). Aanvragen 

kunnen worden ingediend bij SenterNovem in Den Haag. De budgetten zijn vanaf heden door het 

ministerie van Economische Zaken beschikbaar gesteld tot 31 december 2009. 
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Lees verder... 

  

 

Regionaal Mobiliteitscentrum IJmond 

 

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opende maandag 2 februari in Beverwijk het 

Regionaal Mobiliteitscentrum IJmond. Het mobiliteitscentrum is een publiekprivate samenwerking tussen 

UWV WERKbedrijf, werkgeversorganisaties (waaronder MKB-IJmond), werknemersorganisaties, 

scholingsinstellingen, kenniscentra, Kamer van Koophandel en Uitzendbureaus (waaronder Randstad, 

Start en SAB) in de IJmond. De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn nauw 

betrokken bij de samenwerking. Uiteraard was ook MKB-IJmond vertegenwoordigd bij de opening. 

 

Lees verder...  

  

 

‘NEN-normen uit Bouwbesluit moeten openbaar zijn’ 
 

De rechter heeft eind december de NEN-normen bestempeld als algemeen verbindende voorschriften. Dat 

betekent dat ze openbaar moeten worden gemaakt. Nu betalen ondernemers nog voor het verkrijgen van 

de inhoud van de normen die de wetgever stelt. De uitspraak kan voor bouwbedrijven dus 

kostenbesparend werken wat in deze economische tijd uiteraard zeer prettig is. Bouwkundig 

Adviesbureau CBB was naar de rechter gestapt omdat het bureau het onterecht vindt dat ondernemers 

auteursrechten moeten betalen voor de NEN-normen. 

 
Lees verder... 

  

 

Subsidie veiligheid kleine bedrijven 

-Staatssecretaris Heemskerk steekt 24 miljoen in veiligheid kleine bedrijven- 

 

In februari is de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven van start gegaan die winkels en ondernemingen met 

minder dan 10 personeelsleden helpt criminaliteit en fraude te bestrijden. Iedere overval of diefstal is er 

één te veel. Het leidt niet alleen tot financiële maar ook tot psychische schade’ aldus staatssecretaris 

Frank Heemskerk. Hij ondersteunt daarom kleine bedrijven bij het laten uitvoeren van een zogenaamde 

veiligheidsscan door de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen. 

 

Lees verder... 

 
 

 
 

Reserveer nu kaarten voor 24 maart 2009: Beste Onderneming Noord-Holland 

 

Op 24 maart 2009 is het zover. De derde ondernemingsverkiezing bereikt haar hoogtepunt in het 

Zaantheater te Zaandam, waar juryvoorzitter Jaap Bond de Beste Onderneming van Noord-Holland 

bekend maakt. De Ondernemingsverkiezing Noord-Holland is dé erkenning voor ondernemerschap in de 

provincie. Het is een belangrijk en breed gedragen initiatief om waardering voor ondernemingen in de 

provincie uit te spreken. Ondernemers zijn immers de drijvende kracht van de economie in Noord-Holland 
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en daar is de provincie trots op! 

 

Tijdens de gala-avond op 24 maart worden de 10 genomineerde ondernemingen geïntroduceerd, waarna 

de finalisten strijden om de eerste plaats. De feestelijke uitreiking begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 

uur. Na afloop van de verkiezingsshow staat een informele netwerkborrel op het programma. De avond 

staat geheel in het teken van de genomineerde ondernemingen, maar er is tevens ruimte voor 

entertainment. Gastheer is Tom van ’t Hek, die ook deze avond weer in goede banen leidt. Daarmee is de 

verkiezing het evenement waar ondernemend Noord-Holland elkaar ontmoet. Binnenkort vindt u het 

uitgebreide programma op de website: www.ovnh.nl. U kunt nu alvast kaarten bestellen via 

info@ovnh.nl, vermeld duidelijk het aantal kaarten dat u wilt bestellen. Kaarten kosten € 50,- per stuk. 

 

Kredietfonds voor MKB-bedrijven 

 

Ondernemers die bij reguliere banken geen of moeilijk een lening rond krijgen, kunnen vanaf nu 

aankloppen bij Qredits. Dit nieuwe fonds verstrekt kredieten tot € 35.000. De moederorganisatie van 

MKB-IJmond, MKB-Nederland, heeft jaren voor een fonds voor kleine kredieten gelobbyd, omdat juist die 

kredieten doorgaans lastig te verkrijgen zijn. 

Mede door de kredietcrisis heeft MKB-IJmond gezamenlijk met MKB Velsen een meldpunt 

kredietverschaffing ingesteld voor ondernemers die hun ervaringen, positief dan wel negatief, op het 

gebied van kredietverschaffing kwijt willen. 

 

Lees verder... 

 

 

 

€ 12,5 miljoen voor MKB in het buitenland 
 

Staatssecretaris Heemskerk (Buitenlandse Handel) wil dat meer Nederlandse MKB-bedrijven hun kansen 

benutten in het buitenland. De staatssecretaris kondigt heeft daarom 12,5 miljoen euro uit getrokken om 

de ondernemers met exportplannen te ondersteunen.MKB-ers met weinig ervaring die willen beginnen 

met ondernemen over de grens, kunnen gebruik maken van de nieuwe regeling prepare2start. 

 

Lees verder... 

 
 

 

Make A Difference Day 
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Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart vindt voor de vijfde keer Make A Difference Day (MADD) plaats, een 

prima gelegenheid voor bedrijven om zich in te zetten voor de maatschappij. Tijdens dit initiatief van het 

Oranje Fonds, MOVISIE en het NOV zullen naar verwachting meer dan 100.000 mensen in heel Nederland 

de handen uit de mouwen steken.  Meer over deze dag in de IJmond in de volgende nieuwsbrief van 

MKB-IJmond of surf naar www.madd2009.nl/bedrijven en kijk wat u kunt doen! 

 

Meer fietsen, lager ziekteverzuim besparing werkgevers € 27 miljoen 

 

Werknemers die regelmatig naar hun werk fietsen, zijn minder vaak ziek. Zij verzuimen gemiddeld ruim 

één dag per jaar minder dan hun niet-fietsende collega’s. Als werkgevers in Nederland fietsen naar het 

werk extra stimuleren, kan hun dit 27 miljoen per jaar besparen. Dit blijkt uit een TNO-onderzoek 

waarvan de resultaten  door staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat bekend zijn 

gemaakt tijdens FietsVak 2009 in Rosmalen. 

 

Lees verder... 

 

Uitnodiging Regiowerktop 9 maart 2009 

 

Op maandagmiddag 9 maart 2009 vindt in aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma de 

Regiowerktop voor Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en de IJmond plaats. Deze bijeenkomst is 

speciaal bedoeld voor werkgevers en voor andere partijen in het netwerk van werk, inkomen en scholing. 

U hoort daarbij. 

 

Waarom een Regiowerktop? 

We staan aan het begin van een economische periode. Minder vraag naar arbeidskrachten, diensten die 

wegvallen, onzekerheid over de toekomst: buiten kijf staat dat ook ondernemers geraakt worden door de 

financiële situatie. 

 

Lees verder... 

 

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. 

 

Verhuizing regiokantoor MKB Noord-Holland 

 

In de vorige nieuwsbrief heeft u de (voor)aankondiging van de verhuizing van MKB Noord-Holland kunnen 

lezen. MKB Noord-Holland is de organisatie (het regiokantoor) van waaruit de bij MKB-Nederland 

aangesloten verenigingen in de regio Noord-Holland worden bediend waaronder MKB-IJmond. Per 1 

januari 2009 zijn wij inmiddels verhuist naar het gebouw van de Kamer van Koophandel Amsterdam, De 
Ruyterkade 5 - 1013 AA Amsterdam. 
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