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Beste ondernemers,
De eerste maand van 2022 zit er al weer bijna op. Een
maand waarin ons land stapsgewijs van het slot ging.
Halverwege de maand konden de niet-essentiële winkels
hun deuren weer openen, sportscholen weer sporters
ontvangen en ook de contactberoepen zoals kappers
konden weer aan de slag. Ik zag meteen drukte in de
winkelcentra en hoorde van winkeliers dat ze goede zaken
deden. En die omzet hebben ze hard nodig. Laten we hen
er de komende tijd een beetje bovenop helpen. Koop
lokaal bij onze Ambachtse winkeliers. En dezelfde oproep
voor de zakelijke markt: doe uw inkopen zo veel mogelijk
bij een Ambachtse ondernemer. Zo helpen we elkaar!
Gelukkig mocht deze week ook de horeca en de cultuursector weer grotendeels
open. Een hoopvolle stap in de goede richting. Onderneemster Joyce van Rijn
vertelt in deze nieuwsbrief hoe zij de lockdown heeft ervaren. Ik hoop dat de
ondernemers die nu nog niet aan de slag kunnen binnenkort volgen.
Het is nog steeds een onzekere tijd. Wat wel zeker is, zijn de
gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dit jaar is het laatste jaar van het Actieplan
Lokale Economie 2019-2022. Centraal thema in dit plan was samen ondernemen
en het samen versterken van de lokale economie. We hebben met de Vereniging
Ambachtse Ondernemers en detailhandelsraad veel stappen gezet. Denk
bijvoorbeeld aan de duurzame bedrijvenbijeenroute waarbij ondernemers geholpen
worden om hun pand te verduurzamen. We bezochten veel bedrijven en
introduceerden een maandelijkse nieuwsbrief. Op gebied van sociaal ondernemen
hadden we in oktober vorig jaar een succesvolle eerste technische Onderwijsroute.
We werkten aan het tot stand komen van het Ondernemersfonds. Een nieuw
college kan verder met de volgende stappen om het ondernemersklimaat in
Ambacht nog meer te verbeteren.
Wat betreft sociaal ondernemerschap beveel ik u ook van harte aan om kennis te
maken met het Ambachts Verbond Vroegsignalering. Een netwerk waar u als
ondernemer uw voordeel mee kunt doen. Alle informatie leest u verderop in deze
nieuwsbrief.
Ik spreek nogmaals de hoop uit dat we in 2022 weer terug gaan naar de normale
situatie. Zodat iedere ondernemer weer volledig tot zijn recht komt!
Met vriendelijke groet,
André Flach
Wethouder Economie
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Ambachts Verbond Vroegsignalering: ook voor
ondernemers!
Als ondernemer hebt u een belangrijke positie in de
Ambachtse samenleving. Sociaal ondernemen is een
van de vier belangrijke thema's in het Actieplan Lokale
Economie. We willen een gemeente zijn waar we oog
hebben voor elkaar en voor onze omgeving. Een
sociaal ondernemer zorgt niet alleen voor zich zelf
maar ook voor anderen. Misschien maakt u zich wel
eens zorgen om uw medewerkers of anderen die met
uw bedrijf in aanraking komen. U wilt deze mensen graag helpen of doorverwijzen
maar u weet misschien niet goed hoe. U en vele andere ondernemers en
organisaties worstelen regelmatig met dezelfde vragen. Daarom hebben we het
Ambachts Verbond Vroegsignalering opgezet. Hieronder leest u wat dit voor u kan
betekenen.
Wat is vroegsignalering?
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vindt het belangrijk dat alle Ambachtse
inwoners deelnemen aan de samenleving. We willen ook dat onze inwoners met
een hulpvraag zo vroeg mogelijk ondersteuning krijgen. Zodat kleine hulpvragen
niet uitgroeien tot zware en ingewikkelde problemen. Om zo vroeg mogelijk hulp te
kunnen bieden, moeten we de vraag zo snel mogelijk horen. We noemen dit
vroegsignalering.
Vroegsignalering: met elkaar voor elkaar
Vroeg signaleren kan de gemeente alleen samen met organisaties, verenigingen en
bedrijven die veel inwoners zien. Denk aan kerken, sportverenigingen,
woningcorporaties, culturele verenigingen, de bibliotheek, ondernemers en scholen.
Samen kunnen wij een vangnet vormen om inwoners op tijd en goed te kunnen
helpen. Hoe meer (maatschappelijke) organisaties vroeg signaleren, hoe steviger
dit vangnet wordt.
Ambachts Verbond Vroegsignalering
We starten daarom met het “Ambachts Verbond Vroegsignalering”. Het doel van het
netwerk is dat we als organisaties op een effectieve manier samenwerken. En dat
deelnemende organisaties een plek hebben waar ze terecht kunnen met hun
vragen en zorgen. Zodat we inwoners helpen om actief te (kunnen) blijven
deelnemen aan onze samenleving en dat zij met elkaar ‘De Kracht van Ambacht’
vormen.
Eerste kennismaking
Voor een eerste kennismaking met het Ambachts Verbond Vroegsignalering
nodigen we u graag uit op:
Datum: 3 februari 2022
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: MS Teams (na aanmelding ontvangt u de vergaderlink)
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze informatieavond, of hebt u eerst nog vragen over het
Ambachts Verbond Vroegsignalering? Mail dan naar Pamela van Erve:
pfm.van.erve@h-i-ambacht.nl.

Ondernemers aan het woord
Joyce van Rijn van JMX Events
“Mijn positiviteit houdt mijn bedrijf in beweging”
Tegenslag: Joyce van Rijn van JMX Events leerde er
de afgelopen twee jaar mee omgaan. En met haar
positieve blik bleef ze het nu en de toekomst
optimistisch zien. “Ik voel een grote
verantwoordelijkheid naar de kinderen met wie ik
werk.”
JMX Events viert dit jaar het 15-jarig jubileum in
Ambacht, maar niet eerder belandde de eenmanszaak
van Joyce van Rijn in zulk zwaar weer. Ze blikt terug:
“Het eerste coronajaar merkten we betrekkelijk weinig
van de lockdowns. Als makers van kindertheater en
musical- en theaterdocent konden we met enkele
aanpassingen ons werk blijven doen. Pas in 2021
kwam de klap, toen ook de scholen en de theaters op
slot gingen en de buitenlessen moesten stoppen.”
Voicemail van Rutte
Voor Joyce brak een onzekere tijd aan, ook financieel, omdat zij geen recht bleek te
hebben op welke steun dan ook. “Maar”, en ze vertelt het met een brede lach, “ik
ben voor dit vak geboren en ik bleef positief en creatief. Ik bedacht voor de onlinelessen allemaal ideeën om de kinderen ‘bij de les’ te houden. Zoals die ene keer
toen alle kinderen zogenaamd de voicemail van Mark Rutte mochten inspreken.
Heel mooi wat er toen allemaal loskwam.”
Zo veel mogelijk buiten
Ook tijdens de lockdowns onderhield Joyce contact met de kinderen en hun ouders,
maar ook met collega-ondernemers. “Ik hoop dat we veel meer gaan samenwerken
in Ambacht. We laten ons niet klein krijgen”, zegt ze stellig. “Daarom houden we
rekening met de toekomst, waarin corona mogelijk een rol blijft spelen. In april doen
we een buitenvoorstelling in de open lucht en ook in de zomer plannen we zo veel
mogelijk buiten.”
Meer weten over JMX Events: kijk op de website.

Ambachtsezoom
Eerste bedrijfspand op
Ambachtsezoom bijna gereed
Ondernemer Richard Treure van
Ribouw: "Ik zou het zo weer doen!"
Richard Treure van Ribouw is de
eerste ondernemer die zelf bouwt op
Bedrijvenpark Ambachtsezoom en
zijn circulair bedrijfspand oplevert.
Circulair klinkt mooi maar heeft tot
gevolg dat er allerlei eisen (bijvoorbeeld 100% recyclebare materialen) worden
gesteld en naar bijzondere oplossingen moet worden gezocht. “Dat blijkt
gaandeweg tijdens het proces”, zo blikt Richard Treure terug. “We hebben een
architect gezocht die bekend is met de eisen voor circulair bouwen. Dat heeft
geresulteerd in een gebouw, waarin alles is geschroefd of met bouten in elkaar zit.
Zo nodig kan het hele gebouw weer uit elkaar worden gehaald."
Lange levensduur
De gekozen materialen hebben een lange levensduur. Isolatie en zonnepanelen zijn
bijna vanzelfsprekend. Ingewikkeld bleek ook de elektrische installatie in het pand.
“Die loopt niet via vaste leidingen maar alle machines worden via stekkers
aangesloten op enige centrale kastjes. Dat bleek voor installateurs een uitdaging”.
Veel geleerd
Terugblikkend stelt Treure dat hij van het hele proces veel heeft geleerd, kennis die
hij met zijn eigen bedrijf kan doorgeven en toepassen. Ondanks dat hij vaak heeft
moeten zoeken naar goede oplossingen om te bouwen binnen het concept, zou hij
het weer doen en het andere ondernemers ook aanraden. “Als je als ondernemer
over het gebruik van grondstoffen en de invloed op het klimaat nadenkt, dan besef
je wel dat circulair bouwen helpt en nodig is. Het is mooi om dat dan ook in je eigen
bedrijf door te voeren." Naar verwachting is het pand van Ribouw in februari 2022
gereed.
Dit is een ingekorte versie van een artikel van Trudy Wehrmeijer, lees verder op de
website van Ambachtsezoom.

Duurzame aanbieding!

Gratis startabonnement Milieubarometer
De Milieubarometer: een praktisch hulpmiddel om de milieu-impact van uw
onderneming te verminderen
De Milieubarometer vertaalt de gegevens die u zelf invoert over onder andere energie,
afval en vervoer in heldere grafieken. Zo kunt u zien waar u het meeste kunt besparen
en wat voor uw bedrijf zinvolle maatregelen zijn. Ook kunt u uw eigen doelstellingen
toevoegen, bijvoorbeeld klimaatneutraal ondernemen in 2050.
Deze duurzaamheidsmonitor maakt de milieu en CO2-impact van uw bedrijf eenvoudig
en snel zichtbaar. In één oogopslag ziet u welke aspecten het zwaarst wegen en op
welke punten u kunt besparen.
We willen onze ondernemers graag ondersteunen bij het nemen van
energiebesparende maatregelen en de bijbehorende CO2-reductie. Meten is weten en
daarom schenkt de gemeente u nu een gratis startabonnement op dit handige
meetinstrument.
Het aanmaken van een gratis startabonnement gaat heel eenvoudig. Kijk hier voor alle
informatie en meld u vandaag nog aan!
(Afbeelding: Stimular)

Subsidie van het MKB-Katalysatorfonds
Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie

Handige loketten en verenigingen voor uw als ondernemer!
Kijkt u wel eens op het ondernemersplein?
Op het ondernemersplein vindt u informatie en advies van alle overheidsinstanties
zoals de Kamer van Koophandel, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en
andere overheidsorganisaties.
U vindt informatie als u een bedrijf wilt starten of voor allerlei vragen over uw
ondernemersschap. Over de coronamaatregelen, de coronaregels per sector en tips
voor bijvoorbeeld zzp'ers. Neem eens een kijkje en vindt het antwoord op uw vraag!

Agenda
Open Coffee Drechtsteden
Donderdag 3 februari 2022, vanaf 08.30 uur
locatie: Cultureel Centrum Cascade
Informatie en aanmelden via deze link.

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.

