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De Kamer van Koophandel verwacht dat dit jaar 75.000
ondernemers een nieuw bedrijf begonnen. Nooit eerder
werden er in één jaar zoveel nieuwe bedrijven opgericht,
aldus de dienstverlenende organisatie donderdag.
Het aantal startende ondernemers groeit de laatste jaren
sterk. In 2004 schreven 65.000 nieuwe ondernemers zich in
bij de Kamer tegen 54.000 in 2003.
Vrouwen en buitenlanders
Onder de starters bevinden zich steeds meer vrouwen en
ondernemers van buitenlandse origine. Het aantal vrouwen
is de laatste vijf jaar gestegen van een kwart naar een derde
van het totale aantal nieuwe ondernemers. Vorig jaar
registreerde de Kamer 13.000 buitenlanders die hier een
bedrijf begonnen. Eind oktober van dit jaar telde de
organisatie er al 12.000. Vooral Oost-Europese
ondernemers zijn sterk in opkomst.
Klik voor meer op deze link
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Een auto die zonder brandstof komt te staan, zal tot stilstand
komen en dat ook blijven. Totdat er wordt bijgetankt en de
mogelijke daardoor schade is hersteld.
Een dergelijke vergelijking kan evengoed gemaakt worden
voor ondernemers en hun organisaties in het kader van
liquiditeiten. Indien de aanwezige hoeveelheid geld en de
inkomende en uitgaande stromen geld niet bekend zijn,
komt dat op hetzelfde neer als rijden zonder brandstofmeter.
Daarom is het aan te raden op wekelijkse basis een duidelijk
beeld te hebben van de geldmiddelen en de geldstromen.
Bewaak debiteuren, maak planningen en stel planningen bij
indien nodig.
Voor meer informatie; Regicon - Parttime controlling.

"2
De meeste zelfstandig ondernemers hebben een prima
inkomen maar werken daar wel veel uren voor. Het gros
verdient een salaris tussen de 51.000 en 75.000 euro en
werkt 50 tot 60 uur. Dat blijkt uit onderzoek van
ondernemersblad bizz naar de inkomsten van ondernemers
in 2004. Het onderzoek had plaats onder 337 ondernemers
die voor meer dan 50 procent eigenaar zijn van een bedrijf.
Modaal
Ondanks het zware economische tij, hoeven de meeste
ondernemers niet op een houtje te bijten. In tegendeel. Ruim
40 procent van de ondervraagden zag zijn salaris afgelopen
jaar stijgen ten opzichte van 2003. Bij tien procent daalden
de eigen inkomsten.

De regeringspartijen vinden dat de overheid bij het
aanbesteden meer opdrachten moet gaan verstrekken aan
het midden- en kleinbedrijf. CDA, VVD en D66 verwachten
van minister Brinkhorst dat hij snel met concrete voorstellen
komt. De partijen hielden de D66-bewindsman woensdag
voor dat in de Verenigde Staten de overheid verplicht is een
bepaald percentage van de opdrachten te gunnen aan het
midden- en kleinbedrijf.
Brinkhorst antwoordt donderdag op de kritiek van de
Kamerleden bij de behandeling van de begroting van….

Klik voor meer op deze link
Klik voor meer op deze link
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De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de
hoogte van de premies voor sociale verzekeringen voor
2006 die werknemers en werkgevers gaan betalen.
De hoogte van de Awf-premie wijkt af van de raming van het
Centraal Planbureau op Prinsjesdag. Doordat de
wachtgeldpremie WW voor werkgevers door het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) lager
is vastgesteld dan verwacht, valt de Awf-premie voor
werkgevers wat hoger uit. Per saldo is het totale
premiebedrag dat betaald moet worden gelijk aan de
verwachting.

NOTA VAN WIJZIGING
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
Artikel I wordt als volgt gewijzigd:
a. Na onderdeel D worden twee onderdelen ingevoegd,
luidende:
Da. In artikel 3.15, zesde lid, wordt “ 0,18” vervangen door:
0,19.

Klik voor meer op deze link
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Klik voor meer op deze link
Werknemers in de Verenigde Staten zullen dit jaar
gezamenlijk 2,3 miljoen werkweken verspillen aan weblogs.
Maar liefst 35 miljoen employees in de VS leest geregeld
weblogs. De gemiddelde bloglezer spendeert er 9 procent
van zijn werkweek aan. Dit blijkt uit onderzoek van het
tijdschrift Advertising Age, aldus de website managementissues.
Ze willen niet hard werken en hebben onvoldoende sociale
vaardigheden. Beginners op de arbeidsmarkt hebben te
weinig in huis om zich staande te houden binnen een
organisatie. Dat is de conclusie van zo'n tweehonderd P&Omanagers en recruiters die zijn ondervraagd…..

Klik voor meer op deze link

+

!

Klik voor meer op deze link

67

;<
7

6*

!
3

7
6

8

%=
!

/

!

! ;<
/

!

4
/

:
7
6
7

/
4<

De weerstand tegen chronisch zieken op de arbeidsmarkt
neemt toe. In vergelijking met 1992 zijn werknemers steeds
minder solidair met zieke collega's. Ongeveer een op de
twaalf mensen (8 procent) vindt het vervelend een chronisch
zieke als collega te hebben. Ruim een op de vijf mensen (18
procent) zou geen chronisch zieken….
Klik voor meer informatie op deze link
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