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Nieuwsbrief november 2021 Ambacht onderneemt

Beste ondernemers,
Jong geleerd is oud gedaan. Het is belangrijk om als
kind en tiener op tijd na te denken over je toekomst.
Om kinderen enthousiast te maken voor een baan in
de techniek, hebben we dit jaar samen met SOL
Ambacht en Hi5 Ambacht de eerste Ambachtse
Onderwijsroute opgezet.
Met het thema 'Techniek is Tof' wilden we vooral laten zien dat techniek breder is
dan je op het eerste gezicht zou denken. Het is uitdagend en creatief werk. Alle
groepen 8 van alle basisscholen deden mee. Op 1 dag bezochten de kinderen vier
verschillende bedrijven. Ik vond het schitterend om te zien hoe enthousiast de
kinderen waren. Bij elk bedrijf was echt nagedacht over een leuk en uitdagend
programma voor de kinderen. Ook de reacties van de deelnemende bedrijven
waren positief. Want de instroom aan goed geschoold technisch personeel is voor
veel bedrijven een toenemende zorg. Met elkaar kunnen we hier iets aan doen,
door bekendheid te vergroten en elkaar te ontmoeten. Als het aan ons ligt, gaan we
hier volgend jaar weer mee aan de slag!
Waar we ook mee aan de slag gaan, is de invoering van het ondernemersfonds. U
leest er meer over in deze nieuwsbrief. We kunnen ons voorstellen dat u misschien
vragen of opmerkingen heeft over het ondernemersfonds. Stel ons uw vragen, we
beantwoorden ze graag. Ik ben ervan overtuigd dat dit fonds wat er is gekomen op
verzoek van ondernemers, beheerd gaat worden door ondernemers en volledig ten
goede komt van ondernemers echt van meerwaarde gaat zijn. Samen staan we
sterker en samen komen we verder.
Met vriendelijke groet,
André Flach
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Ambacht krijgt Ondernemersfonds
Hendrik-Ido-Ambacht krijgt per 1 januari 2022 een ondernemersfonds. Dit besluit
is maandag 4 oktober, tijdens behandeling in de gemeenteraad, genomen. Het
fonds wordt voor drie jaar ingevoerd, waarna in 2025 een evaluatie plaatsvindt.
Het Ondernemersfonds is een initiatief van de Vereniging van Ambachtse
ondernemers (VAO) en de Detailhandelsraad en is opgenomen in het Actieplan Lokale
Economie. Het ondernemersfonds is voor en door ondernemers waarbij zij zelf
bestedingsdoelen kunnen bepalen zolang deze een collectief karakter hebben.
Wethouder economie, André Flach: "Oprichting van het Ondernemersfonds Ambacht
was een wens van de ondernemers en is ook in hun belang. Mooi dat wij hier, in
navolging van andere gemeentes, nu ook in Ambacht mee starten."
Duurzame maatregelen
Bij besteding van het fonds kan gedacht worden aan promotie van een winkelgebied,
nemen van duurzame maatregelen of organisatie van een evenement. Maar ook
beveiliging of bestrijding van leegstand behoren tot de mogelijkheden. Door middel van
verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt het ondernemersfonds
mogelijk gemaakt. De gemeente stort dit "extra bedrag" als subsidie in het
Ondernemersfonds waarna ondernemers gezamenlijk het bestedingsdoel bepalen.

Onderwijsroute 2021 – geslaagde kennismaking
basisschoolleerlingen met Ambachts bedrijfsleven
Tijdens de Onderwijsroute 2021 bezochten de leerlingen van groep 8 van alle
Ambachtse basisscholen maar liefst 19 Ambachtse bedrijven.
Bekijk hier een korte impressie.
Op 7, 12 en 14 oktober zagen de leerlingen welke technische beroepen er zijn en
werden ze mogelijk enthousiast gemaakt voor een technische opleiding. De
Onderwijsroute sloot aan op de Kinderboekenweek die dit jaar het thema 'Worden wat
je wil' heeft.
De Onderwijsroute 2021 is samen met HI5 Ambacht en SOL Ambacht ontwikkeld.
Techniek is tof
Wethouder Steven van Die: "Het is voor jongeren belangrijk om goed na te denken
over hun toekomst en hierbij ook eens te kijken naar een baan in de techniek. Techniek
is breed, biedt veel kansen en is afwisselender dan je zou denken."
Laagdrempelige kennismaking
Op één dag brachten de leerlingen met hun klas een bezoek aan vier verschillende
bedrijven. Zo maken ze op een laagdrempelige manier kennis met verschillende
technische beroepen en bedrijven in hun eigen woonplaats.
André Flach, wethouder economie: "Onze Ambachtse bedrijven staan te springen om
goed technisch personeel. Met de Onderwijsroute ervaren leerlingen zelf hoe het er bij
een technisch bedrijf aan toe gaat en kunnen ze zich laten verrassen door de
mogelijkheden. Met techniek kun je zo veel doen. Meer dan je denkt."
Programmaboekje en bezoek aan voortgezet onderwijs als aanvulling
Naast de bedrijfsbezoeken kregen de leerlingen ook een programmawerkboekje.
Hiermee kunnen ze meer ontdekken over de deelnemende bedrijven en de
mogelijkheden van het bijbehorende vakgebied. De dag na de bedrijvenbezoeken
bezochten de leerlingen met hun klas een middelbare school. Hier kregen ze
informatie over de verschillende techniekroutes van de betreffende middelbare school.

Ondernemer aan het woord: deelnemer Onderwijsroute Lucrasoft
“Superleuk om kinderen
enthousiast te maken voor
techniek”
Het thema van de Onderwijsroute
2021 was techniek. Leerlingen van
groep 8 van een aantal Ambachtse
scholen lieten zich verrassen door
de mogelijkheden onder het motto:
techniek is tof. Ook Lucrasoft deed
mee, op donderdag 7 oktober.
Het IT-bedrijf besloot de groep in tweeën te splitsen en een actief programma aan te
bieden. De ene groep ging op pad met general manager Angelique Noordijk en haar
collega's. “We brachten onze activiteiten dicht bij de belevingswereld van de
kinderen. Zo doken ze in het bestelscherm van een hamburgerketen. Hoe werkt het
achter dat scherm wanneer je een bestelling plaatst? Later kregen de kinderen een
VR-bril op waarmee ze virtueel op het tankcontainerterrein van een klant konden
werken, inclusief het besturen van een heftruck. Intussen stelden de kinderen veel
vragen, we waren doodop na die dag, haha. Tegelijkertijd leverde het ons en de
leerlingen veel energie op.”
Aan de slag met Pong
Groep 2 sloot zich aan bij unitmanager Steven Somer. De kinderen gingen met hem
en twee collega’s aan de slag met het allereerste computerspelletje Pong. Weet u
nog: twee op en neer bewegende batjes, links en rechts van het scherm, en een
balletje om over te slaan. Steven: “De kinderen mochten alles veranderen: de
achtergrond, de batjes en de bal. Erg leuk hoe creatief ze waren. Ik heb Ronaldo
tegen Messi zien voetballen en twee batmintonrackets met een lieveheersbeestje
zien tennissen. Er kwam geluid achter en sommigen veranderden de regels van het
spelletje. Ook probeerde een aantal Pong iets moeilijker te maken. Na afloop
kregen ze de software mee om thuis verder te gaan."
Het was een geslaagde dag en superleuk om kinderen enthousiast te maken voor
techniek. "We hebben tijdens deze Onderwijsroute zeker kunnen overbrengen dat
techniek tof is."

Succesvolle startbijeenkomst duurzaam ondernemen op
bedrijventerrein Antoniapolder
Duurzaamheid is iets waar je als ondernemer niet meer omheen kunt. Dit was de
gezamenlijke boodschap van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (OZHZ) en Vereniging van Ambachtse Ondernemers (VAO) tijdens de
netwerkbijeenkomst Duurzaam Ondernemen op woensdagmiddag 29 september voor
bedrijventerrein Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht.
“Duurzaamheid gaat net zo vanzelfsprekend worden als ICT nu is in bedrijven,” aldus
wethouder economie André Flach. "Ga samen aan de slag, nietsdoen is geen optie
meer", is de oproep van wethouder duurzaamheid Ralph Lafleur.
Koplopers
Lokale koplopers, Bolidt, VMB Automation en Albeka Kantoor & Bedrijfsinrichting
deelden via een film hun ervaringen met duurzaam ondernemen en laten zien welke
ambities zij nog hebben. Zij willen andere ondernemers inspireren met hun verhaal
Bekijk hier de film.
Energiescans
Onder de aanwezige ondernemers zijn vier energiescans uitgereikt, ter waarde van
1000 euro. Ondernemingen Autoservice Matthijs van Driel, Peekstok Machining &
Construction, Morgana en STILL GmbH gaan de uitdaging aan om de volgende
koplopers te worden.
Aanvalsplan
Bedrijventerrein Antoniapolder nog voor 2035 energieneutraal maken, dat is het
streven. OZHZ presenteerde naast informatie over bestaande wet- en regelgeving ook
een concreet aanvalsplan om te versnellen met duurzaam ondernemen. Oplossingen
als zonnepanelen kunnen de duurzaamheidsscore al flink verbeteren. Ook het
vergroenen van de omgeving door bijvoorbeeld groene daken werd genoemd.

Nieuwsbrief Duurzaam Ambacht
Wist u dat we ook regelmatig een
digitale nieuwsbrief over
duurzaamheid in Hendrik-IdoAmbacht versturen? Hierin delen we
nieuws, tips en inspirerende
initiatieven van Ambachters op het
gebied van duurzaamheid. Ook
informeren wij u over bijeenkomsten
over bijvoorbeeld aardgasvrij wonen, groepsaankopen en klimaatadaptatie. Een
mooie kans om mee te denken en te doen!
Wilt u deze ontvangen?
Meld u dan aan via deze link. U kunt zich op ieder moment weer afmelden.

Kickstart your Career matcht jongeren met bedrijven voor een
eerste baan in Zuid-Holland
Een groot aantal bedrijven is op zoek naar werknemers. En sommige jongeren in ZuidHolland hebben wel de aanleg, maar missen bijvoorbeeld de ervaring of specifieke
vaardigheden. Kickstart your Career zorgt voor passende matches waar zowel de
kandidaten als de bedrijven baat bij hebben. Zo maken we nu en voor in de toekomst
een bredere basis voor een sterk werknemerspotentieel.
Matchen op basis van ambitie en talent
Zuid-Hollandse jongeren die recent hun diploma hebben gehaald kunnen zich
aanmelden voor Kickstart your Career. Samen met de jongeren gaan de consultants
van KYC aan de slag om talenten & vaardigheden in kaart te brengen. Zo kunnen zij
samen de best passende match maken – op basis van ambitie en talent.
Bedrijven die een eerste baan creëren voor een jongere die net zijn of haar diploma
heeft gehaald, kunnen subsidie krijgen voor het salaris voor zo’n nieuwe aanwinst.
Op de website van Kickstart your Career is zowel voor kandidaten als bedrijven meer
informatie vinden. Meer over de voorwaarden voor deelname leest u hier.
Human Capital
Kickstart your Career is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en Economic Board
Zuid-Holland en het wordt gefinancierd vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland.
Lees meer over de Human Capital Agenda op de website van Economic Board ZuidHolland.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De
Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u
een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies
geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook
geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer
maatregelen uit dat advies.
De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen
vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord. De regeling werd 1 oktober 2021
geopend en loopt tot en met 30 september 2022.
Voor wie is deze regeling?
Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een
jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:
1. of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
2. niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus
per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit
verbruiken.
Waarvoor krijgt u subsidie?
Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen
van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op
maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering
van het advies. Beide onderdelen vraagt u aan in één aanvraag per bedrijfspand.
U komt alleen voor subsidie in aanmerking als u een bewijs kunt overleggen dat u één
of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.
Verdere informatie leest u op rvo.nl.

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.

