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Beste ondernemers,
Het afgelopen jaar was opnieuw een bewogen jaar.
Als ondernemer had u weer te maken met veel
onzekerheden. Niets was vanzelfsprekend. En
opnieuw werd een groot beroep gedaan op uw
flexibiliteit en veerkracht. Met op de valreep van 2021
wederom een harde en toch wat onverwachte
lockdown. Voor veel ondernemers een enorme dreun.
Maar ook als uw bedrijf er minder last van heeft, het is
voor veel mensen een lastige tijd.
Een terugblik op 2021 toont naast dieptepunten
gelukkig ook lichtpuntjes. Want we konden het
afgelopen jaar in Ambacht toch veel voor elkaar
betekenen. We gingen door met het zorgen voor goede schoolgebouwen, met het
bouwen van woningen en het ondersteunen van ondernemers. Naast bestaande
projecten hebben we ook nieuwe dingen opgepakt en uitgewerkt. Dat hebben
ondernemers, scholen, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en
inwoners samen met de gemeente gedaan. Dat noemen we "Gewoon Ambacht",
maar eigenlijk is het best bijzonder. Daarvoor wil ik u graag bedanken.
In deze nieuwsbrief besteden we veel aandacht aan allerlei handige loketten en
netwerkmogelijkheden. Want u staat er als ondernemer niet alleen voor. Samen
komen we vaak verder. Maak gebruik van deze mogelijkheden, ze zijn er niet voor
niets. En hebt u vragen of wilt u ons ontmoeten in uw bedrijf, laat het ons vooral
weten.
Tot slot hoop ik dat u ondanks de coronasituatie kunt genieten van goede
kerstdagen. Ik wens u en uw dierbaren een gezegend 2022.
Met vriendelijke groet,
André Flach
Wethouder Economie
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Smart Delta Drechtsteden - wat bekent dat voor u?
Met Smart Delta Drechtsteden willen we slim samen vooruit. Dat doen we met elkaar:
bedrijven, onderwijs en overheid. Ontstaan uit de zeven Zuid-Hollandse gemeenten
aan het water die samen een unieke delta vormen. Samenwerken doen ze al jaren,
Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht
en Hardinxveld-Giessendam. Resultaatgericht, in wisselende verbanden, met respect
voor elkaars identiteit, maar altijd langs de weg van een gezamenlijk punt en een plan.
Koersvast en duurzaam vernieuwen de Drechtsteden zich, stap voor stap, recht op het
doel af. Zo komt de regio in ruimtelijk en economisch opzicht slim samen vooruit voor
de ongeveer 300.000 mensen die hier wonen.
Bekijk voor meer informatie onderstaande korte animatie.

Voor mkb'ers en zzp'ers

Open Coffee Drechtsteden (OCD) is een netwerk van mkb'ers en zzp'ers uit de 7
regiogemeenten. Iedere eerste donderdag van de maand komen zij bij elkaar in
Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht. In januari is er zelfs een
feestelijke editie om het het nieuwe jaar in te luiden. U bent welkom vanaf half 9.
Wat is een Open Coffee bijeenkomst?
Na de inloop en opening volgt altijd een bedrijfspresentatie van 10 minuten van één
van de aanwezige ondernemers. Dit kunt u dus ook zijn! Hierna gaat u met andere
ondernemers in gesprek. Door gevarieerde opdrachten leert u uw medeondernemers beter kennen op verschillende vlakken. U ontdekt wat uw collega te
bieden heeft maar ook wat zijn visie is, welke hulpvragen hij of zij heeft. Zo gaat het
netwerken dus verder dan visitekaartjes uitwiselen!
Wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan via de website.
Januari Open Coffee: feestelijke editie!
De Open Coffee van 6 januari is een feestelijke editie! Ondernemers mogen één
cadeau weggeven! Dit cadeau is een product of sample of een dienst, een
proefsessie, workshop of wat dan ook. U mag 2 minuten pitchen over uw bedrijf en
uw cadeau. Na alle pitches volgt een verloting . U mag ook maximaal 3 troostprijzen
weggeven. Bijvoorbeeld een kortingsbon, een proefmonster e.d. Dit is niet verplicht.
Deze troostprijzen mag u ook meenemen in uw pitch.
Aanmelden voor deze actie kan via info@opencoffeedrechtsteden.nl .
Nog een extra tip: Pak uw cadeau leuk en opvallend in. Dat mag best met een
knipoog (een stressballetje als symbool voor een ontspanningsmassage
bijvoorbeeld is gedenkwaardiger dan een cadeaubon). De bestuursleden van Open
Coffee hopen veel ondernemers te mogen ontmoeten op 6 januari, meld u snel aan
want… de eerste 25 aanmeldingen krijgen hun consumpties van de sponsor.

Handige loketten en verenigingen voor uw als ondernemer!
De VAO: lokale belangenbehartiger en klankbord

De Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) is al jaren de voornaamste
gesprekspartner van de gemeente. Een paar keer per jaar spreekt het VAO-bestuur
met de wethouder Economie en de Accountmanager bedrijven. Aan de orde komen
zaken als gemeentelijke heffingen, uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven,
infrastructuur en veiligheid. Jaarlijks organiseert de VAO meerdere
netwerkbijeenkomsten en is een klankbord voor ondernemers. De VAO bevordert
contacten met ondernemers onderling, met overheden, Kamer van Koophandel en
overige instanties. Wilt u meer informatie of lid worden, neem dan contact opnemen
met het secretariaat : 078-6819555 (via WP Advocaten). Of kijk op de website.

Werkgevers Drechtsteden (WD) is dé regionale
belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor
economische daadkracht.
WD verbetert het economisch ondernemersklimaat
binnen de Drechtsteden. WD creëert en ziet kansen. Door het actief stimuleren van
innovatie vergroot WD de aantrekkingskracht van de Drechtsteden. WD creeërt een
ondernemersklimaat voor hun leden waarin economische groei en een open
samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers wordt gerealiseerd.
Kijk voor meer informatie en het lidmaatschap op de website.

Overweegt u iemand met een uitkering of arbeidsbeperking
aan te nemen?
Lees dan verder hoe WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden u daarbij
kan helpen.
WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden maakt het voor werkgevers
aantrekkelijk om mensen met een uitkering of arbeidsbeperking in te zetten. Zij
selecteren de juiste kandidaten voor u en geven kosteloos advies over de
regelingen en voordelen waar u gebruik van kunt maken. Waar nodig zorgen ze
voor ondersteuning van kandidaten op de werkvloer of praktijkgerichte scholing.
WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden is een samenwerking van de
Sociale Dienst Drechtsteden, UWV en Randstad Groep Nederland.
Kijk voor meer informatie over de voordelen op hun website.

U wilt graag verduurzamen maar vraagt zich af
waarmee u kunt beginnen?
Het zakelijk Regionaal Energieloket is een eerste
stap en bundelt alle informatie over verduurzamen
voor bedrijven: van energiebesparingstips, subsidies en wet- en regelgeving tot
advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit. Want een energiezuinige
bedrijfsvoering is toekomstbestendig én een slimme investering. Neem dus snel hier
een kijkje op ons eigen gemeentelijke energieloket.

Ondernemersloket Drechtsteden: begeleiding en
ondersteuning voor bestaande en nieuwe
ondernemers
Bestaande ondernemers en nieuwe bedrijven en starters kunnen voor begeleiding
en ondersteuning terecht bij het Ondernemersloket Drechtsteden. Dit loket is een
samenwerking tussen het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en de Sociale
Dienst Drechtsteden (SDD). Alle ondernemers in de Drechtsteden zijn hier van
harte welkom. Vooralsnog alleen digitaal, als gevolg van de coronacrisis.
Waarvoor kunt u terecht?
U kunt bij het Ondernemersloket Drechtsteden terecht voor begeleiding /
ondersteuning bij:
• Het toekomstbestendig maken van uw onderneming
• Bij- of omscholing of heroriëntatie als u wilt stoppen met uw bedrijf
• Vragen over financiële ondersteuning (BBZ, Tozo)
• Schuldhulpverlening
• Geldproblemen (als gevolg van de coronacrisis)
• Het opzetten van uw onderneming
• Advies en ondersteuning bij uw bedrijfsvoering.
Een afspraak maken kan via telefoonnummer 010 – 4339600 (op werkdagen tussen
08.30 en 17.00 uur). Meer informatie vindt u op de website van het
Ondernemersloket.

Deal Drecht Cities trekt met een actief promotiebeleid nieuwe bedrijven aan. Ze
ondersteunen de economische ontwikkeling van onze regio met nieuwe initiatieven.
Lees hier meer over Deal Drecht Cities. Of bekijk de laatste nieuwsbrief.

Nationale Duurzame Bedrijvenroute gestart

Nationale Duurzame Bedrijvenroute van start
Koplopers delen hun ervaringen met duurzaam ondernemen
Staalbedrijf en koploper Louis Ruys in Zwijndrecht was onlangs gastheer voor
het startsein voor de Nationale Duurzame Bedrijvenroute in onze regio.
Wethouder Duurzaamheid Jacqueline van Dongen van de gemeente Zwijndrecht
gaf het startsein voor deze nieuwe vorm van kennisdeling.
Gebuik maken van positieve energie
“We willen gebruik maken van de positieve energie in de regio door deze bedrijven hun
ervaringen, successen en tips te laten delen. Andere bedrijven kunnen hiervan leren
en inspiratie opdoen om ook stappen te zetten, ” aldus Wethouder van Dongen. De
kennisdeling wordt met veel enthousiasme ondersteund door Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, de zeven gemeenten in regio Drechtsteden en gemeente
Molenlanden. Het duurzaamheidsvraagstuk houdt zich niet aan gemeentegrenzen.
Daarom geven provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken hun
steun om dit initiatief landelijk uit te rollen.
Duurzame dilemma’s
Ondernemers, park- en operationeel managers krijgen in toenemende mate te maken
met vraagstukken over toekomstbestendige bedrijfsvoering. Door kennis en ervaringen
op te halen bij anderen, kunnen zij een goed plan opstellen voor hun eigen bedrijf.
Geïnteresseerden kunnen op 3 & 10 maart langs bij één van de deelnemende
bedrijven en het hele jaar door verhalen lezen op het Platform Duurzame Bedrijven.
Wilt u deelnemen als koploper?
Of het nu gaat om een transportbedrijf dat gebruik maakt van alternatieve brandstoffen
of een mkb’er met een energiezuinig kantoorpand, elke ervaring is waardevol.
Bedrijven in heel Nederland die op deze manier elkaar verder willen helpen, kunnen
zich aanmelden via het Platform Duurzame Bedrijven.

Steunpakket Rijksoverheid verlengd
Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet afgelopen
zaterdag een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021
direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de
invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen.
Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van
dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden.
Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van
80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de
Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Voor de
verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro extra uit.
Lees hier het laatste nieuwsbericht. En hier vindt u meer informatie over de specifieke
maatregelen. U kunt ook op onderstaande afbeelding klikken.

Agenda
Maandag 10 januari:
supermarktoverleg en detailhandelsraad
Eerst praten we bij met de supermarkten uit Ambacht. Daarna
spreken we met de voorzitters van de winkeliersverenigingen
en de VAO.
Donderdag 13 januari: VAO
In dit overleg praten we met het VAO-bestuur over wat er
speelt bij de Ambachtse ondernemers.
Wilt u meer weten of iets bijdragen, neem dan contact op met de VAO, uw
winkeliersvereniging of accountmanager.

Uw accountmanager
Mijn naam is Yvette Opmeer. Ik ben uw
aanspreekpunt bij de gemeente.
Hebt u vragen of suggesties, ik ben er
voor u. Bel of mail gerust!
Yvette Opmeer
(078) 770 2637 / (06) 3610 2491
y.opmeer@h-i-ambacht.nl
• Volg ons op Twitter via
twitter.com/hiaonderneemt
• Check regematig de webpagina:
www.h-i-ambacht.nl/ondernemen

Ambacht Onderneemt
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
economie@h-i-ambacht.nl
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Deze e-mail is verzonden aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, dan kunt u zich direct afmelden.
Ook kunt u uw gegevens zien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u economie@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.

