Bekijk de webversie

Nieuwsbrief januari 2021
Beste ondernemer,
Het nieuwe jaar is inmiddels een paar weken oud. We bevinden ons nog steeds in een
lockdown. Het is afwachten wanneer winkels, horeca, kappers en vele anderen weer
open kunnen. We hopen dat dit snel weer kan en wensen u alle goeds en gezondheid
toe voor 2021.
Als accountmanagers horen we uw verhalen, kennen we uw zorgen en proberen we te
doen wat we kunnen. In deze nieuwsbrief onder andere:
Ondernemersloket Drechtsteden
Nieuwe steunpakket Rijksoverheid
Aandacht voor 'support your locals'
Een ondernemer aan het woord
We horen graag wat u vindt van onze nieuwsbrief, of wat u mist bijvoorbeeld. We
maken hem immers voor u!
Met vriendelijke groet,
Yvette Opmeer
Anouk van den Heuvel

Ondernemer aan het woord
Angelique Leenheer van Kapsalon Pons
“Het liefst wil ik weten wanneer ik weer
open kan”
Laten we elkaar blijven steunen in
Ambacht, dat doen we goed. Aldus
Angelique Leenheer van Kapsalon Pons.
"Ik hoop dat iedereen het volhoudt in
deze crisis.”

Het gebrek aan perspectief breekt haar af en toe op. Een stip aan de horizon om
naartoe te werken is er nog niet. “Het is soms best lastig, maar ik ben dankbaar
voor hoe ik het volhou. Ik blijf zo veel mogelijk positief, maar er moet natuurlijk wel
een keer een eind aan komen”, zegt Angelique.
Redelijk weerbaar
Qua financiën houdt Angelique vooralsnog het hoofd boven water. "Gelukkig zette
de bank de maandelijkse inning van de financiering voor zes maanden stop, dat
hielp. En ik krijg financiële steun (NOW - Tijdelijke Noodmaatregel voor
Overbrugging Werkgelegenheid) om mijn 12 personeelsleden te blijven betalen,
maar dat is niet genoeg. Gelukkig ben ik redelijk weerbaar, omdat ik zuinig heb
geleefd.”
Steunen elkaar
Hartverwarmend was en is de reactie van haar klanten in deze situatie. "Ze gunnen
ons van alles", zegt Angelique enthousiast. "Ze kochten bijvoorbeeld bij ons een
fles shampoo, in plaats van bij de grote drogist en sommigen betaalden dubbel.
Heel bijzonder. Als ondernemers onder elkaar hielden we contact, vooral via de
Vereniging Ambachtse Ondernemers. We steunen elkaar waar kan."
Nieuwe ideeën
In de tussentijd heeft ze haar administratie op orde gebracht, de winkel geverfd en
de kasten opgeruimd. Angelique: “We piekeren voortdurend over nieuwe ideeën om
toch wat omzet te maken, maar als kapper kun je echt bijna niets, 95% is arbeid.
We verkopen alleen verfkitjes en haarproducten, zodat we enigszins toch in contact
blijven met de klanten.”
Hou vol
Angelique heeft nooit overwogen om toch gewoon door te gaan met knippen. "Door
fysiek contact duurt deze situatie nog langer, we moeten allemaal pas op de plaats
maken. Maar ik kijk met een positieve blik naar de saamhorigheid in Ambacht. In
deze vervelende situatie doen we het goed met z’n allen. Het allerliefste hoor ik nu
wanneer ik weer open kan, maar ik weet dat niemand me dat kan vertellen. Ik hou
vol.”
Hond James
Angelique en haar team missen elkaar. Het is saai, zegt ze. "We voelen de pijn,
maar gelukkig staat iedereen er positief in. Dagelijks ben ik even in de zaak om wat
dingen te regelen en ik heb een hond (James) aangeschaft. Ik moet af en toe naar
buiten, mensen spreken. In het najaar verwacht ik normaal open te kunnen en dan
hoop ik dat we allemaal weer veilig naar de winkels, restaurants en kappers kunnen
gaan."

Ondernemersloket Drechtsteden gestart
Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u sinds 1 januari voor begeleiding en
ondersteuning terecht bij het Ondernemersloket Drechtsteden. Dit loket voor
bestaande ondernemers en nieuwe bedrijven/starters 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.

Support your locals
Wist u dat veel gesloten horecazaken en winkels wél
in de lucht zijn? Zo hebben veel restaurants
wekelijkse afhaalmenu's, brengen kledingwinkels met
bakfietsen tassen met kleding rond en ook
boodschappen worden aan huis bezorgd.
Iets nodig? Ga dan niet automatisch naar de grote
ketens, maar denk aan onze lokale ondernemers. Bezoek hun website en kijk naar
de mogelijkheden! De Ambachtse detailhandel en horeca heeft veel creatieve
initiatieven bedacht, dus laten we elkaar vooral steunen!
En uiteraard geldt niet alleen voor detailhandel en horeca, ook andere lokale
ondernemers kunnen steun gebruiken!

Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO)
Aankondiging enquête op bedrijventerreinen de
Sandeling en Antoniapolder
Deze maand start in opdracht van de VAO een
kansen- en verbeterpuntenonderzoek op de
bedrijventerreinen de Sandeling en Antoniapolder. Om
deze kansen en verbeterpunten in kaart te brengen is
een korte enquête opgesteld. De VAO nodigt u binnenkort via een e-mail uit om
deze enquête in te vullen. Wij stellen het erg op prijs als u dat doet. Het doel van
VAO en gemeente is om de bedrijventerreinen toegankelijker, veiliger en duurzamer
maken. Met dit onderzoek wordt hiermee een eerste aanzet gegeven. Alvast
bedankt voor uw waardevolle bijdrage!

Sociaal ondernemen - steun voor autismeteam I.F.C.
Sociaal ondernemen is een van de gezamenlijke speerpunten van de VAO en de
detailhandelsraad uit het actieplan Lokale Economie. We zoeken daarom
bedrijven die hierin iets willen of kunnen betekenen.
In 2017 startte voetbalvereniging I.F.C. met steun van de gemeente een autismeteam
voor jongeren. Het autismeteam vervult een belangrijke rol in de Ambachtse
samenleving en is populair. Inmiddels is er zelfs een wachtlijst.
We doen een beroep op de Ambachtse ondernemers om de jaarlijkse kosten van circa
€ 5000,00 voor haar rekening te nemen. Dat kunnen uiteraard ook meerdere
ondernemers zijn die dit met elkaar oppakken.
Bent u alleen of met andere ondernemers bereid om dit team de komende 4 jaar te
ondersteunen? We weten dat sommige ondernemers het nu zwaar hebben maar we
hopen dat er ondernemers zijn die dit sympathieke team onder haar hoede willen en
kunnen nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons of bij de VAO.

Steeds meer ondernemers schakelen over op duurzame energie en wekken zelf hun
energie op. Vanwege het klimaat én als een slimme investering. Misschien staan
zonnepanelen al op uw to-do lijst, maar is het er nog niet van gekomen. Of heeft u al
stappen gezet, maar komt u niet verder.
Wij nodigen u van harte uit voor het webinar Het Verdienmodel van zonnepanelen op
donderdag 11 februari van 16.00 tot 17.00 uur.
Krijn Ratsma van Stichting Energieke Regio deelt zijn kennis over zonnepanelen voor
bedrijfsdaken. Hij gaat in op de verschillende subsidiekansen en verdienmodellen en
de te nemen hobbels om tot een investeringsbesluit te komen. Ook hoort u meer over
de manieren om, al dan niet via collectieve inkoop, een kwalitatief goede installatie op
het bedrijfsdak te krijgen.
Tijdens de bijeenkomst lanceren we ook het zakelijk Regionaal Energieloket. Eén loket
voor bedrijven en maatschappelijke organisaties, met alle informatie over
verduurzamen: van energiebesparingstips, subsidies en wet- en regelgeving tot advies
over het grootschalig opwekken van elektriciteit.
Met vriendelijke groet,
André Boer, bestuurslid Werkgevers Drechtsteden
Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder Energietransitie
André Flach, regioportefeuillehouder Economie
Josefine Rook, projectmanager Regionaal Energieloket
Schrijf u in via de knop hieronder en ontvang een unieke link voor het webinar.

Inschrijven

Nieuw steunpakket van de Rijksoverheid

Derde steunpakket Rijksoverheid
Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket fors uit, waaronder de Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL). Dat betekent onder andere:
▶ Verhoging subsidiepercentage
▶ Toegang voor meer bedrijven
▶ Aparte regeling voor starters
Op de website van de Rijksoverheid leest u alles over het nieuwe steunpakket.

Wat betekent de avondklok voor uw bedrijf?
Van zaterdag 23 januari tot woensdag 10
februari geldt in Nederland een
avondklok. Wat betekent deze maatregel
voor uw bedrijf? Mogen werknemers
bijvoorbeeld nog wel naar het werk
reizen, of weer terug? Dit artikel
beantwoordt deze en andere
veelgestelde vragen van ondernemers
over de avondklok.

Hulpmiddelen voor meer overzicht
De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland
hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op
u van toepassing zijn:
De regelingencheck van de Kamer van Koophandel
De Coronacalculator van VNO-NCW/MKB Nederland

Agenda
Maandag 1 februari : detailhandelsraad
In dit overleg praten we met de voorzitters van de
winkeliersverenigingen en de VAO. Burgemeester
Heijkoop sluit deze keer aan om stil te staan bij de
openbare orde en veiligheid.
Donderdag 11 februari: VAO
In dit overleg praten we met het VAO-bestuur over wat
er speelt bij de Ambachtse ondernemers.
Wilt u meer weten of wilt u iets bijdragen, neem dan contact op met uw
accountmanager, de VAO of uw winkeliersvereniging!

Uw accountmanagers

Hebt u vragen of suggesties, we zijn er voor u. Bel of mail ons!
Yvette Opmeer
(078) 770 2637 / (06) 3610 2491
y.opmeer@h-i-ambacht.nl
Anouk van den Heuvel
(078) 770 2634 / (06) 5755 9238
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl
• Volg ons op Twitter via twitter.com/hiaonderneemt
• Check regematig www.h-i-ambacht.nl/ondernemen

Ambacht Onderneemt
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
y.opmeer@h-i-ambacht.nl

vind

ons

op

a.vandenheuvel@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 a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.

