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Kom naar de Vlaams Nederlandse Handelsdag! 
Op 23 mei organiseert KVK -met partners- in Breda de Vlaams Nederlands Handelsdag 

2019. Vlaanderen is voor veel bedrijven de eerste kennismaking met internationaal 

ondernemen. Voor leden die de mogelijkheden in Vlaanderen willen verkennen en in 

contact willen komen met de juiste zakenpartners, is dit de ideale gelegenheid!  

 

KVK onderzoek: helft ondernemers lid van een vereniging  
Uit onderzoek van KVK onder 1.000 ondernemers blijkt dat ongeveer de helft van hen lid is van een vereniging. In het 

onderzoek is onderscheid gemaakt tussen (lokale) ondernemersverenigingen en (landelijke) brancheverenigingen. 

Ruim een derde (36%) van de ondernemers is lid van een ondernemersvereniging en drie op de tien (29%) van een 

branchevereniging. Ondernemers zijn vooral lid van een ondernemersvereniging om in contact te komen met andere 

ondernemers. Van een landelijke of branchevereniging is men voornamelijk lid voor de informatie over de branche en 

over wet-/regelgeving. 

 

KVK Connect: de app voor zzp-ers 
Om opdrachten van (semi)overheidsorganisaties te vinden, moet 

een zzp’er zoeken op verschillende inhuurmarktplaatsen. Dat kost 

tijd en geld en geeft irritatie. Daarom kunnen zzp’ers nu met KVK 

Connect snel, simpel en op één plek opdrachten vinden. En als de 

zzp’er de opdracht in samenwerking met een collega wil uitvoeren, 

kan hij die ook vinden in KVK Connect.  

 

Wat als een medewerker schulden heeft? 

Via een API kan je site gekoppeld worden aan die van het digitale ondernemersplein. Alle overheidsinfo voor 

ondernemers op 1 plek en up-to-date. Nieuw is informatie over een werknemer met schulden. Deze kan namelijk een 

grote impact hebben op een lidbedrijf. Zorgen over schulden kunnen leiden tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim. 

Herken tijdig de signalen, verwijs door en ben op de hoogte van je rechten én plichten als werkgever.  

 

 

Colofon 
KVK Nieuwsflits kent geen vaste verschijningsdata. De berichten worden opgesteld door de 
inhoudelijk deskundige onder eindredactie van de afdeling Publiek van de KVK. Wilt u zich 
afmelden? Stuur dan een reply met “ik meld mij af”. 

 

KVK nieuwsflits voor 
brancheorganisaties 
 
 

Nr. 2  
2019 
 

 
 

https://www.kvk.nl/evenementen/475161/
https://www.kvk.nl/evenementen/475161/
https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/helft-ondernemers-is-lid-van-vereniging/?utm_campaign=kvk_actualiteit_cijfers&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=&utm_term=
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/kvk-connect/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/kvk-connect/
https://ondernemersplein.kvk.nl/ondernemersplein-api/
https://ondernemersplein.kvk.nl/werknemer-met-schulden-of-loonbeslag/

