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Sociaal Economische Agenda
“Concrete afspraken en resultaten
zichtbaar maken”

2e jaargang september 2010

SEBO-keurmerk

Culturele minderheden
zijn zwaar onderbelicht
op de arbeidsmarkt.

“Mensen de kans geven om hun talent
te laten zien”

In 2009 werd het SEBOkeurmerk in het leven
geroepen, voor ondernemers die sociaal-economisch betrokken zijn.

lees verder op pag. 2 en 3

Het WGSP Zoetermeer is
één van de instanties die
zich inzet voor meer diversiteit in het Zoetermeerse
bedrijfsleven.

lees verder op pag. 4

BETROKKEN
Als belanghebbende bij de Sociaal Economische Agenda (SEA) weet u
inmiddels dat de kracht van de SEA ligt in de nauwe samenwerking
tussen publieke en private partijen. Gemeente, bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersorganisaties staan samen sterk. Zo helpen we
elkaar zo goed mogelijk door de crisis heen te komen.
Sociaal-economisch ondernemen is wat ons betreft waar het de komende jaren om draait.
Alleen met zorg voor elkaar blijven we overeind in financieel zwaar weer. Mede daarom
organiseren de gemeente, de Kamer van Koophandel Den Haag, vestiging Zoetermeer en
de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer op 24 september de conferentie ‘ZZP Businezz
Zoetermeer’. Tijdens deze conferentie krijgen zelfstandigen zonder personeel en kleine
zelfstandigen concrete tips en tricks om hun onderneming door de economisch zware tijd
te loodsen.
Aandacht voor sociaal-economisch ondernemen is er ook bij het congres Diversiteit in
praktijk, op 27 september. Tijdens dit congres krijgen verschillende Zoetermeerse bedrijven
een SEBO-keurmerk toegekend, als beloning voor hun betrokken manier van ondernemen.
Wij zijn blij te zien dat Zoetermeerse ondernemers ook nu betrokken blijven bij hun stad.
Dat geeft ons alle vertrouwen in een gezonde economische toekomst.

lees verder op pag. 5
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Sociaal Economische Agenda
In een unieke brede samenwerking zetten
het bedrijfsleven en de gemeente zich via
SEA 2010 - 2014 in om het ondernemersklimaat
te verbeteren, de werkgelegenheid te vergroten,
het aantal uitkeringsgerechtigden te verlagen en
de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. De gemeente Zoetermeer
voert de regie.
SEA 2010-2014 is een vervolg op SEA 2006 2009. In november 2006 startte de samenwerking met de ondertekening van het convenant
SEA. Ondanks de economische crisis zijn alle in
2006 gestelde doelstellingen gerealiseerd.
Daarnaast bewees SEA zich als een buitenboordmotor met groot organisatorisch vermogen.
Genoeg redenen dus om komende jaren samen
verder te werken aan een gezond ondernemersklimaat in Zoetermeer.
Deelnemende partijen:
Gemeente Zoetermeer, UWV WERKbedrijf,
RVOZ, DVZ, Kamer van Koophandel Den Haag
kantoor Zoetermeer, MKB Randstad-West,
VNO-NCW West en het Samenwerkingsverband
Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) Zoetermeer.

Bé Emmens
Wethouder Economische zaken
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Edo Haan
Wethouder Werk en Inkomen

Kijk voor meer informatie op
www.zoetermeer.nl/sea.
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Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement adviseert

“Concrete afspraken en
resultaten zichtbaar maken”

Nederlanders met een biculturele achtergrond zijn zwaar onderbelicht op de
arbeidsmarkt, weet Frans Malten van het Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement (Div). Even leek het de goede kant op te gaan, maar de crisis gooide
roet in het eten. Malten: “Het is belangrijk dat goede voornemens vertaald worden naar de praktijk.”
Div kan daarbij helpen. Ook de gemeente Zoetermeer maakte gebruik van het advies van Div.
“Opvallend was dat de gemeente en werkgevers
al een principeafspraak hadden om diversiteit te
bevorderen. Daarmee had Zoetermeer een tamelijk unieke voorsprong.”

Convenant
Mensen met een beperking, 45-plussers en
Nederlanders met een dubbele culturele identiteit hebben soms moeite bij het vinden van een
baan. De partijen binnen de SEA zetten zich
samen in om ook voor hen een geschikte werkplek te vinden.Van de werkgever vraagt dat vaak
extra investering in bijvoorbeeld begeleiding of
aanpassingen op de werkvloer. Toch ondertekenden inmiddels ongeveer vijftig bedrijven het convenant ‘Diversiteit en gelijke behandeling in
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bedrijf’. Daarmee zeggen zij toe zich in te spannen voor een divers personeelsbestand. Dat gebeurt niet alleen uit compassie met de
werkzoekenden; ook het bedrijf heeft hier baat
bij. Hoe diverser de samenstelling van het personeelsbestand, hoe beter een bedrijf weet wat er
speelt onder de klanten. Ondernemers die willen
inspelen op de wensen van de diverse samenleving, doen er dus goed aan om een divers team
aan medewerkers te hebben.

Harde afspraken
Het maken van harde afspraken is een belangrijke slaagfactor, vertelt Malten. “Dan kun je elkaar scherp houden. Om succesvol diversiteit te
bevorderen, moeten veel partijen samenwerken.
Er zijn verschillende belemmeringen, zoals onvoldoende taalbeheersing of scholing, die het aanne-

men van biculturelen in de weg kunnen staan.
Het UWV WERKbedrijf, maatschappelijke organisaties, de gemeente en de Kamer van Koophandel kunnen er samen voor zorgen dat die
problemen praktisch en snel opgelost worden.
Het is een samenspel van velen, die elkaar
efficiënt de bal moeten toespelen.”

Bewust
In Zoetermeer gaat dat bijzonder goed, vindt
Malten. Dat is voor een belangrijk deel te danken
aan de programmamanager van de SEA,Yvonne
van Amstel, waarmee de gemeente in contact
kwam na een tip van Div. “Zij stuurt de spelers
aan vanuit de coulissen en zorgt ervoor dat alle
partijen hun afspraken nakomen. Met rapportages maakt ze de resultaten vervolgens zichtbaar.
Dat deed zij eerder al voor de gemeente
Amsterdam en haar aanpak blijkt nu ook in
Zoetermeer vruchten af te werpen. Werkgevers
zijn zich bewust van het belang van diversiteit en
ook in de praktijk zijn inmiddels goede resultaten
behaald.” Aan die bewustwording blijft de
gemeente werken, bijvoorbeeld door het inzet-
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Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement
Het Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement (Div) is een landelijke netwerkorganisatie,
gericht op het realiseren van diversiteitsmanagement in de publieke en private sector.
Management van diversiteit is gericht op het behalen winst en andere voordelen, uit een
gevarieerd personeels- en klantenbestand. Tot en met 2010 geeft Div uitvoering aan een
aantal werkprogramma’s gericht op diversiteit in het MKB en een aantal sectoren behorende
tot de overheid. Dit wordt gedaan via branche-, sector- en intermediaire organisaties.

Kijk voor meer informatie op www.div-management.nl.

ten van ambassadeurs Diversiteit en het organiseren van een congres over diversiteit op 27
september. Wat Malten betreft is het belangrijk
om projecten ter bevordering van diversiteit
lokaal in te steken. “Dan blijft het hanteerbaar.
Daarnaast kun je inspelen op de lokale wensen
van werkgevers en werknemers.”

Onder de aandacht
Bewustwording blijft een belangrijk speerpunt. Met de
SEA wordt diversiteit dan ook steeds onder de aandacht gebracht.Vorig jaar zomer bijvoorbeeld, met het
symposium ‘Onbenut talent, kansen op en voor de arbeidsmarkt’.Verschillende partijen bespraken toen hoe
de kennis en capaciteiten van mensen met een beperking goed kunnen worden ingezet.Tijdens dat symposium werden vijf ambassadeurs Diversiteit aangesteld:
de heer H. van Hoven (managing director van Blomsma
Print & Sign), de heer R. Jongeneelen (directeur SKNBouw), de heer G. Jongerius (directeur Jongerius Bakker), de heer J.F.M.J. vanVliet (directeurVanVliet
Automedon), de heer T. Rozendaal (schoenmaker Tico
Rozendaal). Zij stellen hun expertise beschikbaar en
delen hun kennis om in Zoetermeer het ondernemersklimaat te verbeteren, de werkgelegenheid te vergroten
en de arbeidsreserves effectief te benutten.
Op 27 september 2010 is er een conferentie Diversiteit in bedrijf.Wethouder Edo Haan doet uit de doeken wat de resultaten en opbrengsten zijn van de
convenantaanpak en verschillende good practices
komen aan bod. Zo blijft diversiteit in Zoetermeer in
de spotlights staan.

Resultaten 2009
• Vijf nieuwe partijen zijn toegetreden tot
het convenant ‘Diversiteit en gelijke behandeling in bedrijf’.
• In totaal zijn 467 mensen (267 in 2009 en
vooralsnog 200 in 2010) duurzaam uitgeplaatst.
• Er zijn concrete afspraken gemaakt over
de invulling van vacatures.
• In samenwerking met de DSW en de
Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving vond het symposium ‘Onbenut
talent’ plaats, over de arbeidsdeelname
van mensen met een beperking.
Bekijk voor meer cijfers de jaarrapportage op www.zoetermeer.nl/sea.
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SEBO-keurmerk

“Blij dat steeds meer bedrijven
hun betrokkenheid tonen”

In het midden: Mark Broks en Gwen Gomis

In 2009 werd het SEBO-keurmerk in het leven geroepen, voor ondernemers die
sociaal-economisch betrokken zijn.Twee Zoetermeerse bedrijven verdienden
dit keurmerk al.Tijdens de conferentie Diversiteit in praktijk op 27 september
worden nog eens negen ondernemers onderscheiden.
McDonald’s Zoetermeer van franchisenemer
Mark Broks is een van de bedrijven die binnenkort zo’n SEBO-keurmerk toegekend krijgt.
Broks: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen lijkt ineens een hype te worden; daar krijg
ik soms wel eens de kriebels van. Maar het is
natuurlijk erg leuk om zo’n schouderklopje te
krijgen. En ik ben blij dat steeds meer bedrijven
hun betrokkenheid tonen.”

Paplepel
Sociaal betrokken ondernemen is niets nieuws
voor Broks. “Zorg voor je omgeving is ons met
de paplepel ingegeven. Jaarlijks bieden we financiële ondersteuning aan maximaal vijf projecten
op het gebied van sport en cultuur.Verder hebben we bijgedragen aan het familieverblijf bij
‘t Lange Land Ziekenhuis en nemen we deel aan
het businessoverleg over de stedenband met de
stad Jinotega. Daarin bespreken we wat het
bedrijfsleven kan betekenen voor onze partnerstad in Nicaragua.” Eigenlijk heel gewoon, vindt
Broks. “McDonald’s stelt hoge eisen aan haar
franchisenemers. Een daarvan is dat we altijd iets
terugdoen voor de gemeenschap.”
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Energie
Ook in het eigen werknemersbestand toont
McDonald’s zich betrokken bij de eigen stad.
Gwen Gomis, personeelsmanager van
McDonald´s Zoetermeer: “We werken nauw
samen met instanties als het WGSP en de Dienst
Sociale Werkvoorziening (DSW) en konden
een aantal van hun mensen plaatsen in onze
restaurants. We investeren tijd en energie in

het begeleiden en coachen van deze mensen en
krijgen hierbij hulp van jobcoaches. McDonald’s
neemt altijd deel aan de banenmarkten in
Zoetermeer. Zo was McDonald’s op woensdag
15 september 2010 van de partij op het Banenfestival in SnowWorld Zoetermeer en zijn wij
donderdag 7 oktober 2010 aanwezig op de
Beroepenmanifestatie aan het ROC ID College in
Zoetermeer.” Mark Broks: “Ons sociaal betrokken voelen met de omgeving is voor ons niets
nieuws. Wij doen dit al jaren en vinden dat je dat
als ondernemer gewoon moet doen.”

TNO onderzoekt keurmerken sociale bedrijven
TNO doet in 2010 een klein onderzoek naar keurmerken of labels voor ‘sociale bedrijven’ in
binnen- en buitenland. Sociale bedrijven betekent in dit kader: bedrijven die mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Saskia Andriessen van TNO: “We zoeken uit
welke keurmerken en labels bestaan, hoe ze werken en wat de ervaringen en succes- en faalfactoren zijn. Daarmee willen we kennis opdoen voor een eventueel te ontwikkelen landelijk keurmerk
in Nederland.Via een literatuur- en internetsearch selecteerden we zes voorbeelden en interviewden daarover een betrokkene of deskundige. Een van de onderzochte keurmerken is het
SEBO-keurmerk van de gemeente Zoetermeer. In het najaar rondt TNO de publicatie over het
onderzoek af en kunnen we er meer over vertellen.” Het project is onderdeel van het meerjarenonderzoeksprogramma “Innovatie van Arbeid”, waarvoor TNO financiering ontvangt via het ministerie van SZW.
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WGSP Zoetermeer
“Mensen de kans geven om hun talent te laten zien”

Edo Haan en Hannie van Leeuwen met de ambassadeurs Diversiteit

Het Werkgeversservicepunt (WGSP) Zoetermeer is één van de instanties die
zich inzet voor meer diversiteit in het Zoetermeerse bedrijfsleven. Projectmanager Jolanda Kroon vertelt hoe en waarom.

Waarom is diversiteit binnen het bedrijf
belangrijk?
“Diversiteit versterkt de competitiekracht van
elke organisatie.Vergelijk het met een voetbalelftal: een allround team heeft meer kansen om te
winnen dan een team met alleen maar spitsen of
verdedigers.”

Wat doet het WGSP om bij te dragen aan
meer diversiteit?
“Onze werkadviseurs bespreken met werkgevers
welke mogelijkheden er binnen de organisatie
zijn om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Bedrijven die het
convenant “Diversiteit en gelijke behandeling in
bedrijf” ondertekenden, lichten we regelmatig in
over de ontwikkelingen en kansen.”

Wat maakt het voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk om een
baan te vinden?
“Mensen die niet het ideale C.V. hebben of bijvoorbeeld de taal niet voldoende spreken, worden zelden uitgenodigd op gesprek. Hierdoor
kunnen ze niet laten zien welke capaciteiten ze
hebben en krijgen ze niet de gelegenheid om uit
te leggen welke extra faciliteiten er zijn om hen
te ondersteunen.”
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Wat heeft WGSP Zoetermeer bereikt?
“De afgelopen anderhalf jaar hebben we een
goede naam opgebouwd. Steeds meer bedrijven
weten ons te vinden. Natuurlijk gaat er wel eens
iets fout, maar we zijn proactief en benaderbaar
en doen ons best om de juiste match te maken.
Inmiddels realiseerden we dit jaar al bijna 900
plaatsingen, en we zijn nog niet klaar. Er zijn nog
voldoende vacatures beschikbaar waar we kandidaten voor mogen selecteren en voorstellen.”

Hoe krijgen we nog meer diversiteit in het
Zoetermeerse bedrijfsleven?
We willen nog meer met werkgevers in gesprek
over de mogelijkheden van kandidaten in het algemeen en kandidaten met een beperking in het
bijzonder. En soms zijn er creatieve oplossingen
mogelijk waar je als werkgever niet direct aan
denkt. Bijvoorbeeld een kandidaat die niet geheel
aan de eisen kan voldoen om een vacature te
vervullen, maar wel deeltaken kan oppakken.
En die taken vervullen ze vaak nog beter dan andere kandidaten, doordat ze met passie en trots
werken aan de taken die ze wel kunnen. Reken
maar dat dat voldoening geeft voor alle partijen!”

Sayma Khan Syed (22)

“Binnen twee weken
had ik een baan”
Al zes maanden was Sayma Khan Syed (22) op zoek naar een baan. Toen besloot ze langs te
gaan bij het Werkplein. “Ik woon pas sinds kort in Zoetermeer. Daardoor wist ik niet precies
waar ik moest zoeken en viel het niet mee om een baan te vinden. Ik bezocht het Werkplein
en werd na een gesprek ingeschreven bij de Werk Academie. Daar leer je te ontdekken wat je
precies wilt, maar ook hoe je een sollicitatiegesprek voert. Binnen twee weken kon ik die ervaring al in praktijk brengen: mijn huidige werkgever had het WGSP laten weten dat hij op zoek
was naar een nieuwe kracht en ik mocht op gesprek. Inmiddels werk ik met heel veel plezier
bij de C1000 in Rokkeveen, als caissière.”
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Zoetermeer als good practice

Over de grenzen heen
De VNG bracht een publicatie uit voor de nieuwe aangetreden College’s B & W
over het belang van regionaal arbeidsmarktbeleid. Johan Burger, oud-voorzitter
van de RVOZ en directeur van ATKB, doet in de publicatie uit de doeken hoe
Zoetermeer het beleid vertaalde naar de praktijk.
Zoetermeer verwierf een mooi plekje als good
practice in de publicatie ‘Over je grenzen heen;
de kracht van regionaal arbeidsmarktbeleid’. Burger roemt de SEA: “Ook vóór de SEA werd er al
gesproken over bedrijventerreinen en dergelijke,
maar na drie jaar praten gebeurde er nog niks.
Met het convenant gebeurde er wat.”

Belangrijk signaal
Uit het interview met Burger blijkt dat het in het
begin even zoeken was, maar uiteindelijk vonden
de gemeente en bedrijven elkaar. Uiteindelijk
ontstond de Sociaal Economische Agenda 20062009, met daarin dertien actiepunten. Burger
prijst de korte overleggen vroeg in de ochtend
en is tevreden over het aantal betrokken wethouders. “De SEA werd uiteindelijk ondertekend
door zes wethouders, waarvan er drie actief betrokken waren bij de uitvoering. Dat geeft aan
dat er bestuurlijk veel gewicht aan werd toegekend. Dat was een belangrijk signaal binnen de

ambtelijke organisatie.” De titel van de publicatie, Over de grenzen heen, blijkt ook op Zoetermeer van toepassing. Burger stelt dat het
instellen van een projectorganisatie hierbij van
groot belang was. “Er werd speciaal iemand aangetrokken die als programmamanager buiten de
reguliere ambtelijke organisatiestructuur stond
en zo de boel kon opschudden en over afdelingen heen kon opereren.”

Uitdagingen
De VNG stelt in de publicatie dat de overheid
voor flinke uitdagingen staat op de arbeidsmarkt.
Terwijl nu veel mensen hun baan verloren door
de crisis, is de verwachting dat de vraag naar arbeidskrachten over een aantal jaar weer onverminderd hoog is. Als gevolg van het aantrekken
van de economie, maar ook door de vergrijzing
en ontgroening. Gemeenten moeten inspelen op
beide uitdagingen. Door ervoor te zorgen dat
nu zoveel mogelijk mensen aansluiting kunnen

vinden bij de vacatures die er nog wél zijn, maar
ook door te investeren in het actief houden van
mensen, zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen benutten als de vraag naar personeel weer toeneemt.

Goede contacten
Het gaat om het direct matchen van vraag en
aanbod, maar ook om het ontwikkelen van een
visie op de ontwikkeling van de regio en daar de
juiste acties aan koppelen. Uit de publicatie: “Om
vraag en aanbod bij elkaar te brengen, moet je ze
kennen.Voor een goed arbeidsmarktbeleid is het
nodig de vraag van werkgevers, nu en in de toekomst, in beeld te hebben. Daarvoor zijn goede
contacten met de regionale werkgevers en een
grondige analyse van arbeidsmarktinformatie onontbeerlijk. Maar ook moeten gemeenten en
UWV WERKbedrijf hun eigen bestanden kennen.
Daarbij moet de focus liggen op de mogelijkheden van werkzoekenden, ook de groep die ver
van de arbeidsmarkt staat.” Met de nieuwe SEA
lijkt die insteek in Zoetermeer in ieder geval gewaarborgd.

Tijdens de conferentie Effectief arbeidsmarktbeleid blijkt dat velen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.
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HET WERKPLEIN

45-plussers vergroten hun kansen
Op zoek naar een baan? Het kan zo zijn dat uw leeftijd de zoektocht bemoeilijkt. Daarom biedt het
UWV WERKbedrijf uitgebreide ondersteuning aan 45-plussers.

In 2010 wil het UWV WERKbedrijf 15.000 45-plussers aan werk helpen, waarvan 5.000 55-plussers. Dat gebeurt onder andere door de
inzet van werkcoaches, die helpen bij het vinden van een baan, het
schrijven van een goede sollicitatiebrief en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Onderop de stapel
Dhr. Kadirbaks (51) was werkzaam in de grafische reclamewereld en
marketingcommunicatie. Op 1 juli 2009 kreeg hij ontslag. Sindsdien is
hij op zoek naar een nieuwe baan. De ondersteuning vanuit het UWV
WERKbedrijf helpt daarbij.
“Nu er zoveel werkzoekenden zijn, belandt het C.V. van iemand die
ouder is dan 50 al snel onderop de stapel. Werkgevers hebben de neiging om te kiezen voor jong en goedkoop, in plaats van voor een oudere kracht met ervaring. Bij een bezoekje aan Werkplein.nl zag ik dat
er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning zijn, waar ik volop
gebruik van maak.”

“Alles om weer zo snel mogelijk
aan het werk te kunnen!”

Loyaal

Trainingen
Kadirbaks doet er alles aan om een nieuwe baan te vinden. Zo deed
hij onder andere mee aan het pilotproject SeeMe. “Daarbij maakte ik
een filmpje waarin ik digitaal solliciteer. Ook heb ik regelmatig contact
met mijn werkcoach, mijn steun en toeverlaat.Via het UWV WERKbedrijf volgde ik onder andere trainingen in onderhandelen, solliciteren, presenteren en brieven schrijven.Verder maak ik actief gebruik
van mijn netwerk; ik bel veel mensen om te laten weten dat ik op
zoek ben en laat mijn gezicht overal zien. Alles om zo snel mogelijk
aan het werk te kunnen!”

Kadirbaks geeft aan dat juist hij een nieuwe werkgever veel te bieden
heeft. “Oudere werknemers zijn zeer loyaal; bij mij hoeft een werkgever niet bang te zijn voor jobhoppen. Daarnaast neem ik de jongeren
graag op sleeptouw.
Dat leeftijd geen vat heeft op ambities staat vast voor Kadirbaks. “Ik
wil mezelf onderscheiden binnen een organisatie en wil zodanig ook
anderen inspireren. Dus leest u dit als werkgever en heeft u interesse?
Ik ben bereikbaar via gkadirbaks@planet.nl.” Over netwerkcapaciteiten gesproken.

Het Werkplein

HET WERKPLEIN

Het Werkplein is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zoetermeer en het UWV WERKbedrijf.
Op het Werkplein vindt u het Werkgeversservicepunt, het Leerwerkloket, het UWV WERKbedrijf en het SOB.
Het Werkplein bevindt zich in het Stadshart in het kantorencomplex bij de garage boven Albert Heijn
(Westwaarts 11, 2711 AD Zoetermeer).
Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, via 079 – 750 2600.

SEA Nieuwsbrief - september 2010
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MKB herstelt traag van recessie
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Met het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) kunnen gemeenten zzp'ers (Zelfstandigen Zon
der Personeel), maar ook andere
zelfstandigen die in de probleme
n zijn financiële steun geven.
ZOETERMEER – Het Nederlandse
midden- en kleinbedrijf (mkb)
herstelt slechts langzaam van de econ
omische crisis. Door een sterke
terugval van de bouwproductie en
terughoudendheid onder consumenten
groeit de afzet van het mkb dit jaar
waarschijnlijk slechts met 0,5 procent, zo voorspelde onderzoeksbureau
EIM vrijdag.
Dat de afzet van het mkb nog een klein
e groei vertoont, is te danken aan
de industrie, groothandel en zakelijke
dienstverlening, die wel weten op
te krabbelen uit de diepe recessie.
De groei in het mkb steekt echter
schril af bij die van de grote bedrijven
. Die profiteren veel meer van de
opleving van de wereldhandel en zien
de afzet naar verwachting met
2,5 procent groeien.
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