
Heel	2022	verkeert	De	Liefde	&	Van
Gemeren	in	feeststemming.	Want	het	oer-
Ambachtse	bedrijf	in	verzekeringen	en
hypotheken	viert	dit	jaar	het	60-jarig
bestaan.	Hoe	overleef	je	60	jaar
bedrijvigheid?	Door	zo	veel	mogelijk
gewoon	te	blijven	en	te	doen	waar	het
bedrijf	goed	in	is.	We	spraken	met
directeuren	Dirk	van	den	Eijkel	en	Tonny
Westerlaken.

In	april	1962	startten	Aad	de	Liefde	en	Wim
van	Gemeren	een	assurantiekantoor	in
Hendrik-Ido-Ambacht.	Tot	1998	een
bescheiden	kantoor	met	zo’n	vijf
medewerkers.	Vanaf	dat	jaar	groeide	het
bedrijf	door	tot	wat	het	nu	is:	een	kantoor
met	35	mensen	in	verzekeringen	en
hypotheken	voor	particulieren	en	de
zakelijke	markt.	Dirk	van	den	Eijkel	is	de
commercieel	directeur,	met	marketing	en

strategie	in	zijn	portefeuille,	mededirecteur	Tonny	Westerlaken	richt	zich	meer	op
het	operationele	vlak.

Dorps	én	Rotterdams
Hendrik-Ido-Ambacht	combineert	de	dorpse	kleinschaligheid	met	de	Rotterdamse
mentaliteit.	“In	60	jaar	groeiden	het	dorp	en	De	Liefde	&	Van	Gemeren	samen	op”,
vertelt	Dirk,	die	sinds	1998	bij	het	kantoor	werkt.	“Dat	jaar	namen	mede-directielid
Anita	Stam	en	ik	de	aandelen	over	van	Wim	van	Gemeren.	Tot	2004	zaten	we	aan
de	Emmasingel,	van	waar	we	in	dat	jaar	verhuisden	naar	het	huidige	pand	aan	de
Reeweg.	Als	bedrijf	staan	we	dicht	bij	de	klant	en	we	schakelen	snel.	Zonder	poeha
en	puur	Ambachts;	elke	klant	is	bij	één	of	meerdere	medewerkers	bekend.	Dat
maakt	de	afstand	kleiner.”

Informele	cultuur
Tonny	sluit	zich	daarbij	aan.	Hij	werkt	nu	acht	jaar	bij	het	bedrijf.	“We	richten	ons	op
klanten	die	met	ons	een	lange-termijnrelatie	willen	aangaan;	shoppers	trekken	we
niet	aan.	Al	onze	medewerkers	komen	uit	Ambacht	of	de	naaste	omgeving.	Mensen
met	boerenverstand	en	hart	voor	de	klant.	Dienstverlenend	en	nuchter.	We	houden
het	in	een	informele	cultuur	niet	voor	niets	al	60	jaar	vol.”

www.liefdevangemeren.nl

BBQ,	zon	en	goed
gezelschap.	Het	lijkt
de	perfecte	formule
om
medeondernemers	te
leren	kennen.

Op	dinsdag	14	juni
werd	de	jaarlijkse
barbecue
georganiseerd	door	de
gemeente	en	de
Vereniging	Ambachtse
Ondernemers	(VAO).

Op	informele	wijze	kregen	Ambachtse	ondernemers	de	gelegenheid	om	te
netwerken	en	het	Ambachts	ondernemerschap	te	versterken.

Foto's	vindt	u	op	de	website	van	de	VAO.

De	Milieubarometer	is	een	duurzaamheidsmonitor
en	maakt	de	milieu	en	CO2-impact	van	een	bedrijf
of	instelling	eenvoudig	en	snel	zichtbaar.	In	één
oogopslag	zie	je	welke	aspecten	het	zwaarst
wegen	en	op	welke	punten	u	kunt	besparen.

De	gemeente	wil	haar	bedrijven	en	organisaties	graag
ondersteunen	bij	het	nemen	van	energiebesparende
maatregelen	en	de	bijbehorende	CO2-reductie.

Meten	is	weten	en	daarom	schenkt	de	gemeente	een	gratis	startabonnement	op	dit
handige	meetinstrument.	Kijk	voor	meer	informatie	op	milieubarometer.nl.

Meer	innovatie	in	de	zorg-	en
welzijnssector.	Dat	is	waaraan	we	werken
tijdens	#Dare2Cross	Let’s	Tech	Care.	Op
donderdagmiddag	30	juni	gaan	we	vanaf
13.30	uur	aan	de	slag	in	de
Duurzaamheidsfabriek	in	Dordrecht.	U

bent	van	harte	welkom	bij	#Dare2Cross:	Let’s	Tech	Care!

Met	Dare2Cross	willen	we	innovatieve	oplossingen	vinden	voor	problemen	door
diverse	partijen	samen	te	brengen.	Eén	van	die	uitdagingen	is	het	beter	aansluiten
van	aanbod	door	zorgorganisaties	op	de	persoonlijke	wensen	van	bijvoorbeeld
(nieuwe)	bewoners	van	een	verpleeghuis.

Zo	is	in	de	zorg	veel	aandacht	voor	de	medische	kant	van	de	cliënt:	Welke
medicatie	gebruikt	iemand?	Hoe	vaak	nemen	we	bloed	af?	Welk	dieet	moet	de
cliënt	volgen?

Maar:	wat	zijn	de	persoonlijke	wensen?	Hoe	is	de	relatie	met	naasten,	waar	haalt
de	cliënt	zingeving	uit,	hoe	wil	de	cliënt	sterven?	Aan	die	vragen	wordt	pas
aandacht	besteed	als	dat	ter	sprake	komt.	Dit	leidt	vaak	tot	stressvolle	situaties	en
ontevredenheid.	

Wij	zijn	op	zoek	naar:
Zorgorganisaties	die	dit	probleem	herkennen	en	hier	aan	willen	werken;
(Tech)bedrijven	die	hier	een	oplossing	voor	hebben;
Organisaties	uit	een	andere	sector	die	een	soortgelijk	probleem	hebben
aangepakt	en	ons	willen	inspireren.

Dare2Cross	wordt	mede	mogelijk	gemaakt	door	InnovationQuarter.
InnovationQuarter	biedt	diverse	mogelijkheden	om	(financiële)	steun	te	geven	bij
consortia	en	innovatieprojecten.	Meer	informatie	vindt	u	op	innovationquarter.nl.	
	

Sinds	begin	deze	maand	is	onze
partner	InnovationQuarter,	in
samenwerking	met	o.a.	Smart	Delta
Drechtsteden,	gestart	met	het
Investor	Readiness	programma.	

Deelname	aan	dit	programma	helpt	ondernemingen	consistent	te	groeien	en
mogelijkheid	tot	financiering	door	investeerders	te	vergroten.	Aan	het	programma
doen	twee	bedrijven	uit	de	regio	Drechtsteden	mee:	Crest	Sensors	uit	Sliedrecht	en
Worldwatch	uit	Hendrik-Ido-Ambacht.	Wil	je	meer	lezen	over	hun	deelname	en
bevindingen?	Kijk	dan	hier.

Smart	Delta	Drechtsteden	gaat
voor:
	

Meer	woningen
Extra	banen
Betere	bereikbaarheid
Nieuwe	energie

Lees	het	laatste	nieuws	van	de	Smart	Delta	Drechtsteden.	

Deal	Drecht	Cities	verzorgt	de
economische	acquisitie	en	de	promotie
voor	de	zeven	Drechtsteden.	Samen	met
de	Economic	Development	Board	(EDB)
staan	zij	voor	een	succesvolle	en
ondernemende	regio.	Dat	doen	zij	door
een	actief	promotiebeleid.	Door	nieuwe
bedrijven	aan	te	trekken.	En	door	de
economische	ontwikkeling	met	nieuwe
initiatieven	te	ondersteunen.

Meer	weten	over	Deal?	Check	de	website	of	lees	meer	in	hun	nieuwsbrief.	

7	juli:	netwerkbijeenkomst	Open	Coffee	Drechtsteden
16	augustus:	Zomerborrel	VAO	voor	leden

														
	

vind ons ook hier

Bekijk	de	webversie
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De	Liefde	&	Van	Gemeren	bestaat
60	jaar
Ondertekening	convenant	Stichting
Ondernemersfonds	Hendrik-Ido-
Ambacht	en	de	gemeente
Startersavond	KvK:	de	ideale
informatieavond	voor	startende
ondernemers
Energie	besparen	is	geld	besparen
Bedrijven	uit	regio	zoeken
investeerders	met	hulp	van
InnovationQuarter
en	meer...

De	Liefde	&	Van	Gemeren	bestaat	60	jaar

Geslaagde	ondernemers	BBQ	van	de	VAO	en	de	gemeente

Ondertekening	convenant	Stichting	Ondernemersfonds	Hendrik-
Ido-Ambacht	en	gemeente

Stichting	Ondernemersfonds	Hendrik-Ido-Ambacht	en	de	gemeente	hebben
dinsdag	14	juni	een	convenant	getekend.	Hierin	zijn	juridische	en	financiële
afspraken	gemaakt	over	de	samenwerking,	de	subsidie	en	de	prestaties	die
wederzijds	verwacht	worden	gedurende	de	looptijd	van	het	fonds.

Met	het	tekenen	van	het	convenant	heeft	de	stichting	ook	formeel	de	bevoegdheid	om
verder	te	gaan	met	het	inrichten	van	het	ondernemersfonds,	waaronder	het	instellen
van	de	verschillende	trekkingsgebieden.

Over	het	ondernemersfonds
In	oktober	vorig	jaar	is	in	de	gemeenteraad	besloten	een	ondernemersfonds	in	te
stellen.	Dit	op	initiatief	van	de	Vereniging	Ambachtse	Ondernemers	(VAO)	en	de
Detailhandelsraad.	Alle	ondernemers	dragen	sinds	dit	jaar	via	een	verhoging	op	het
OZB-tarief	bij	aan	het	ondernemersfonds.	Zodra	de	trekkingsgebieden	zijn	ingericht
kunnen	ondernemers	samen	met	andere	ondernemers	uit	hun	trekkingsgebied,
aanspraak	maken	op	het	fonds	voor	de	realisatie	van	gezamenlijke	doelen	in	hun
gebied.	

Coronavoucher	Ambacht

De	coronatijd	heeft	veel	van	de	Ambachtse	inwoners	en	organisaties	gevraagd.
Daarom	wil	de	gemeente	Hendrik-Ido-Ambacht	iets	extra’s	doen	voor	de	samenleving.
Alle	huishoudens	uit	Hendrik-Ido-Ambacht	ontvingen	in	mei	een	voucher	ter	waarde
van	€	25,-.

Extra	inkomsten	met	de	Coronavoucher	Ambacht	
Inwoners	kunnen	de	Coronavoucher	Ambacht	tot	en	met	31	juli	2022	besteden	bij
Ambachtse	ondernemers	die	hun	deuren	moesten	sluiten	tijdens	de	lockdown.	Ook	bij
maatschappelijke	instellingen	en	kerken	kan	de	voucher	als	donatie	ingeleverd
worden.	Zo	is	de	Coronavoucher	Ambacht	een	financieel	steuntje	in	de	rug,	speciaal
voor	organisaties	die	door	de	lockdown	financieel	nadeel	hebben	gehad.

U	vindt	de	deelnemende	organisaties	op	coronavoucherambacht.nl.
	

Startersavond	KvK:	de	ideale	informatieavond	voor	startende
ondernemers

Heb	je	plannen	om	een	eigen	bedrijf	te	starten	of	ben	je	al	gestart?	Dan	sta	je
voor	een	leuke	maar	spannende	uitdaging,	waarbij	je	veel	zaken	moet
voorbereiden	en	regelen.	Met	welke	regels	krijg	je	te	maken?	Welke	mensen	en
partijen	kunnen	je	helpen	bij	de	start?	Welke	belastingvoordelen	zitten	er	aan
het	ondernemerschap?	Hoe	kom	je	aan	financiering?	Zomaar	wat	vragen.

Om	deze	reden	hield	OnderNemersplein	Rotterdam	een	Startersavond	op	dinsdag	14
juni	in	Cultureel	Centrum	Cascade.	Deskundigen	boden	een	avond	vol	informatie,
inspiratie	en	netwerken	voor	(aspirant-)	ondernemers.	Tijdens	deze	avond	was	er	ook
een	informatiemarkt	met	de	partners	van	het	OnderNemerSplein	Rotterdam,	zoals	de
samenwerkende	gemeenten	in	de	Drechtsteden,	Belastingdienst,	UWV,	Regionaal
Bureau	Zelfstandigen,	Stichting	Ondernemersklankbord,	Qredits,	Benelux	Bureau
voor	de	Intellectuele	Eigendom	en	KVK.

Zij	waren	er	om	vragen	te	beantwoorden	en	informatie	te	geven.	Kortom:
Startersavond	2022	was	een	inspirerende	avond	met	veel	waardevolle	informatie	en
nuttige	tips!

Op	het	ondernemersplein	vindt	u	alle	informatie	die	u	nodig	hebt	als	startende
ondernemer	op	één	plek.	Als	u	een	onderneming	start,	is	een	inschrijving	in	het
handelsregister	van	de	Kamer	van	Koophandel	verplicht.	Voor	meer	informatie,	kijk	op
de	website	van	de	Kamer	van	Koophandel.

Wilt	u	meer	informatie	over	starten	in	Hendrik-Ido-Ambacht,	neemt	u	dan	gerust
contact	op	met	ons	Team	Economie

Deelfietsen	Qbuzz	Hendrik-Ido-Ambacht

In	Hendrik-Ido-Ambacht	kunt	u	gebruikmaken	van	een	deelfiets	van	Qbuzz.

Deze	staan	in	op	de	volgende	locaties,	namelijk:	de	Brandweerkazerne,	Laan	van
Welhorst,	de	Hoge	Bogerd,	de	Schoof	en	de	Waterbus.	Daar	staan	2	à	4	deelfietsen
van	Donkey	Republic	die	dat	samen	met	Qbuzz	aanbiedt.	Het	kan	zijn	dat	er	in	de
toekomst	nog	meer	locaties	bijkomen.	Daarnaast	heeft	Qbuzz	een	apart	pakket	voor
bedrijven	(pdf).
	
Meer	informatie	vindt	u	op	qbuzz.nl.

Lopende	aanbestedingsprojecten	in	Hendrik-Ido-Ambacht

Hier	ziet	u	welke	aanbestedingen	gemeente	Hendrik-Ido-Ambacht	op	dit	moment
heeft	lopen.

Meer	informatie	vindt	u	op	h-i-ambacht.nl.

Energie	besparen	is	geld	besparen

Ondernemers	in	Hendrik-Ido-Ambacht	konden	eind	2021	gebruikmaken	van	het
aanbod	van	een	gratis	energiescan.	Klimaatroute	voerde	10	energiescans	uit.
Ondernemers	kregen	advies	over	energiebesparende	maatregelen.	
	
Er	blijkt	brede	interesse	in	het	nemen	van	isolerende	maatregelen,	het	vervangen	van
verlichting	voor	LED	en/of	het	laten	plaatsen	van	zonnepanelen.	Op	dit	moment	zijn	er
de	eerste	acties	uitgevoerd	die	hebben	geleid	tot	een	CO2-reductie	van	2,1	ton.	Een
mooi	begin	dat	dit	jaar	alleen	maar	verder	zal	toenemen.

Aanbod	gratis	startabonnement	milieubarometer

Inspiratiegids	klimaat	en	biodiversiteit

De	gemeente	heeft	veel	geïnvesteerd	in	het	zo	biodivers	en	klimaatadaptief
inrichten	van	de	openbare	ruimte	van	circulair	bedrijvenpark	Ambachtsezoom.
We	willen	ondernemers	op	circulair	bedrijvenpark	helpen	om	hun	kavel
natuurlijk	en	klimaatadaptief	in	te	richten.	Daarom	hebben	we	een	Inspiratiegids
Klimaat	en	Biodiversiteit	ontwikkeld.	Hierin	laten	we	zien	wat	de	mogelijkheden
zijn	voor	het	natuurlijk	en	klimaatadaptief	inrichten	van	de	bedrijfskavels.

De	inrichting	van	de	kavel	(dak,	gevel,	buitenruimte,	groenzone)	hangt	af	van	de
persoonlijke	smaak.	Dit	kan	bijvoorbeeld	natuurlijk	en	weelderig	zijn,	maar	ook	strak	en
zakelijk.	In	de	Inspiratiegids	staan	tips	voor	elk	type	inrichting.	Met	voorbeelden	en
handige	lijstjes	van	mogelijke	(inheemse)	beplanting.	En	een	indicatie	van	hoe
intensief	aanleg	en	beheer	is.	Met	sterren	geven	we	aan	wat	de	meerwaarde	is	voor
biodiversiteit	en	klimaatadaptatie.

Ook	interessant	voor	andere	ondernemers	en	inwoners!	Nieuwsgierig?	Kijk	dan	op
ambachtsezoom.nl.

Dare2Cross

Bedrijven	uit	regio	zoeken	investeerders	met	hulp	van
InnovationQuarter

Wetswijziging	KvK	1	juli

De	belangrijkste	wetswijzigingen	per	1	juli

Vanaf	1	juli	2022	gelden	nieuwe	wetten	en	regels	die	ook	van	belang	zijn	voor	u	als
ondernemer	in	Hendrik-Ido-Ambacht.	Zo	geldt	laag	btw-tareif	voor	energie,
waarschijnlijk	tot	het	eind	van	dit	jaar.	Ook	moeten	grote	bedrijven	hun	rekeningen	aan
kleine	ondernemers	binnen	30	dagen	betalen	en	krijgt	u	de	mogelijkheid	het
bezoekadres	van	uw	bedrijf	af	te	schermen	bij	(mogelijke)	dreiging.

Dit	zijn	de	belangrijkste	wetswijzigingen	per	1	juli	2022:

Wetswijzigingen	voor	zzp'ers	>
Wetswijzigingen	voor	starters	>
Wetswijzigingen	voor	mkb'ers	>

Handig	voor	u	als	ondernemer!

Deze	KvK-partners	helpen	je	verder
Ondernemen	is	doorzetten,	aanpassen	en	keuzes	maken.	Dat	is	niet	altijd	gemakkelijk.
Zeker	als	u	nog	volop	te	maken	hebt	met	corona.	Dan	is	het	goed	om	te	weten	dat	u
niet	alles	alleen	hoeft	op	te	lossen.	Misschien	krijgt	u	al	hulp	van	mensen	om	u	heen,
maar	weet	dat	er	ook	professionals	klaar	staan.	KVK	werkt	samen	met	tal	van
organisaties	en	partijen	die	zich	inzetten	voor	ondernemend	Nederland.	Ontdek	wat	dit
professionele	netwerk	voor	u	kan	betekenen.	Want	ondernemen	doet	u	nooit	alleen.

Deze	KvK-partners	helpen	u	graag	verder.	

Ondernemersloket	Drechtsteden
Het	Ondernemersloket	Drechtsteden	biedt	aan	zowel	ondernemers	als	nieuwe
bedrijven/starters	advies	over	zaken	waar	de	ondernemers	door	de	coronacrisis
tegenaan	lopen.	Het	is	een	samenwerking	tussen	het	Regionaal	Bureau	Zelfstandigen
(RBZ)	en	de	Sociale	Dienst	Drechtsteden	(SDD).	

Kijkt	u	wel	eens	op	het	ondernemersplein?

Op	het	ondernemersplein	van	de	Kamer	van	Koopkandel	vindt	u	informatie	en	advies
van	alle	overheidsinstanties	zoals	de	Kamer	van	Koophandel,	Belastingdienst,	RVO,
CBS,	UWV	en	andere	overheidsorganisaties.

Informatie	over	het	starten	van	een	bedrijf	of	voor	allerlei	vragen	over	uw
ondernemersschap,	tips	voor	bijvoorbeeld	zzp'ers.	Neem	eens	een	kijkje	en	vind	het
antwoord	op	uw	vraag!	

Agenda

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
	

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.
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