Bekijk de webversie

Nieuwsbrief september 2021 Ambacht onderneemt

Beste ondernemers,
De zomervakantie is voor veel mensen alweer voorbij. Hopelijk bent u uitgerust en
heeft u lekker kunnen genieten en wellicht alweer nieuwe plannen kunnen maken.
Wij hebben in de zomervakantie niet stil gezeten en zijn druk aan de slag met het
organiseren van een aantal bijeenkomsten die momenteel op de planning staan.
Zo staan er de komende maand de VAO BBQ op de agenda en een
netwerkbijeenkomst 'Duurzaam ondernemen' op 29 september. Ook is deze maand
het Koopstroomonderzoek van start gegaan.
Begin oktober gaat de Technische onderwijsroute van start én in november staan we
wederom stil bij de Dag van de Ondernemer. Ook gaan we verder met de ontwikkeling
van het Waterbusplein, bedrijvenpark Ambachtsezoom en het ondernemersfonds, een
wens van ondernemers uit het actieplan lokale economie. Wilt u meer weten, heeft u
vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Stelt u het op prijs als ik samen met
wethouder André Flach een bezoek breng aan uw bedrijf? Laat dit weten met een email naar economie@h-i-ambacht.nl.
Met vriendelijke groet,
Yvette Opmeer

In deze nieuwsbrief onder meer:
aanbod: gratis onafhankelijk advies
over zonnepanelen voor ondernemers
16 september evenement over de do's
en don'ts op de werkvloer na corona
29 september: bijeenkomst over
Duurzaam Ondernemen voor
ondernemers op Antoniapolder
MKB katalysatorfonds
Koopstroomonderzoek 2021 gestart

Bijeenkomst over duurzaam ondernemen op Antoniapolder
Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Niet alleen klanten en
leveranciers vragen er om, ook ondernemers en medewerkers zien de urgentie
hiervan gelukkig steeds meer in.
Sommige ondernemers hebben al veel stappen gezet op het gebied van duurzaam
ondernemen en anderen zijn nog zoekende. Hoe pak ik het aan? Waar moet ik
beginnen? Wat is er eigenlijk verplicht vanuit wet- en regelgeving? Wat gebeurt er
allemaal al op dit gebied op Antoniapolder? En vooral: waar liggen mogelijkheden en
kansen voor mij als ondernemer?
Koplopers delen hun ervaring
Voor de ondernemers op Antoniapolder organiseert de gemeente op woensdag 29
september, in samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de
Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO), een inspirerende middag. Lokale
koplopers, ondernemers op Antoniapolder die voorop lopen op het gebied van
duurzaamheid, delen hun ervaringen uit de praktijk en laten zien welke ambities zij
hebben. OZHZ presenteert naast informatie over bestaande wet- en regelgeving
tevens een concreet aanvalsplan om te versnellen met duurzaam ondernemen. En we
geven vier energiescans weg!
Meer informatie en aanmelden via onze website.

Aanbod: gratis onafhankelijk advies zonnepanelen
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil zonnepanelen
op bedrijfsdaken stimuleren. Daarom kunnen
ondernemers (zowel klein-als grootverbruikers) en
eigenaren van bedrijfspanden met een dak dat
geschikt lijkt voor plaatsing van zonnepanelen nu
kosteloos gebruikmaken van voorlichting en
verkennend advies.
Het aangeboden adviespakket bestaat uit een:
Maatwerk legplan (wat past er op het dak?);
Maatwerk business case (wat kost het en wat levert het op?), met een
aantrekkelijk voorstel op basis van collectieve inkoop door onze
samenwerkingspartner voor deze actie;
Uitgebreid adviesgesprek via beeldbellen.
Op basis hiervan kunnen ondernemers een investeringsbeslissing nemen of, bij een
grootverbruikersaansluiting, eerst vanaf 5 oktober een SDE (Stimulering Duurzame
Energieproductie)-subsidie*(laten) aanvragen.
Dit eerste advies wordt verzorgd door onze samenwerkingspartner, de
onafhankelijke Stichting Energieke Regio. Ondernemers zijn op geen enkele wijze
verplicht om vervolgadvies van hen af te nemen. De kosten voor het eventuele
vervolgtraject met bijvoorbeeld een subsidieaanvraag en/of verdere advieskosten
voor de plaatsing van zonnepanelen komen wel voor rekening van de aanvrager.
Gebruik maken van het aanbod?
Meld u zich dan snel aan via het energieloket. Het aantal adviezen is beperkt en OP
= OP.
Let op: ondernemers met een grootverbruikaansluiting (zwaarder afgezekerd dan
3x 80 Ampère, met een periodieke factuur van Stedin) kunnen gebruik maken
van de SDE-subsidie. Heeft u een kleinverbruikaansluiting (t/m 3x 80 Ampère)?
Dan kunt u geen gebruik maken van de SDE-subsidie, maar wel van dit aanbod
voor advies en de salderingsregeling.

Het is een fysiek, laagdrempelig evenement waar we o.a. met elkaar in gesprek gaan
over dilemma’s en de do’s & don’ts op de arbeidsmarkt ná de coronacrisis. Pieter van
den Brink, (Arbeidsrecht Ten Holter Noordam advocaten) geeft tijdens de interactieve
Q&A antwoord op vragen als; Wat is je positie als werkgever wanneer één van jouw
medewerkers weigert een mondkapje te dragen, zelfs als de klant daar om vraagt? En
wat zijn de consequenties wanneer je genoodzaakt bent om medewerkers te laten
gaan, na ontvangen steun zoals NOW? Daarnaast ontvangen we een inspirerende
gastspreker en is er voldoende ruimte om, op informele wijze (én gepaste afstand) te
netwerken.
We horen graag of je erbij bent. Aanmelden kan door een mail te sturen
naar: event@kickstartdrechtsteden.nl

Beste mkb-ondernemer uit de regio,
De Drechtsteden-gemeenten stellen geld beschikbaar voor het stimuleren van
innovaties in de (maritieme) maakindustrie. Heeft u, als regionale MKBonderneming, een vernieuwend idee of pilot? En bent u op zoek naar financiering
om dit mogelijk te maken? Vraag dan vandaag nog subsidie aan bij het MKBkatalysatorfonds Drechtsteden!
Innovaties versnellen
Het MKB-katalysatorfonds wil innovaties versnellen en een nieuwe dynamiek creëren
in de regio. Daarvoor is meer nodig dan alleen geld. Het fonds wil dan ook nadrukkelijk
nieuwe verbindingen tot stand brengen. Naast cofinanciering, biedt het daarvoor
toegang tot relevante netwerken en faciliteiten in de regio. Bedrijven met innovatieve
ideeën in de (maritieme) maakindustrie in de Drechtsteden kunnen een beroep doen
op dit fonds. Een team van toonaangevende bedrijven uit de regio Drechtsteden die
o.a. opereren in de maritieme, industriële en financiële sector en de Drechtstedengemeenten zijn de drijvende kracht achter het fonds. De Duurzaamheidsfabriek,
Maritime Delta en InnovationQuarter zijn daarbij belangrijke partners.
Vele bedrijven gingen u al voor!
Zo vroeg Imbarcazione Barone in 2016 subsidie aan bij het MKB-Katalysatorfonds
voor hun innovatie 'de Futuro'. Dit moet de meest duurzame watertaxi ter wereld
worden. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek ontwikkelt en test het bedrijf
een nieuwe, hybride en energiezuinige rompvorm van een snelle boot voor
personenvervoer en professioneel gebruik. Lees hier meer.
En vertelt Huub Kleinrouweler van FCoE: ‘Zonder de bijdrage van het MKB
Katalysatorfonds Drechtsteden was een paar jaar geleden het project o.l.v. VAF
Instruments om de DMTF te ontwikkelen en te realiseren waarschijnlijk (nog) niet
van de grond gekomen.Lees hier meer informatie voer dit project.
Innovatief idee? Neem contact op!
Op bovenstaande flyer staat kort op een rij staat wat het fonds voor u kan betekenen.
Of kijk hier op de website van het MKB katalysatorfonds voor meer informatie en doe
meteen eenvoudig online een aanvraag!

Is uw onderneming financieel fit?
Deze week startte de campagne "De eerste stap helpt
je verder" van het ministerie van Sociale Zaken &
Werkgelegenheid. Door de campagne weten mensen
met geldzorgen waar zij hulp kunnen krijgen om zo armoede en schulden te
voorkomen. Doe de korte test op geldfit.nl/zakelijk en kijk waar u terecht kunt. Na
het beantwoorden van een paar korte vragen, ontvangt u geheel gratis en
vrijblijvend een zakelijk advies. Binnen 2 minuten weet u hoe uw onderneming er
financieel voor staat.

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek
Wilt u 1 of meer van uw (nieuwe) medewerkers laten omscholen naar een beroep
in de techniek of ICT?Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële
ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling. Deze is per 1 september
aan te vragen tot 1 december 2021.
Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang
door het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het
oplossen van de krapte in deze beroepsklassen noodzakelijk voor maatschappelijke
uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering.
Ook biedt het medewerkers die omscholen naar deze beroepen een duurzaam
perspectief op de arbeidsmarkt.
U leest alles over de subsidieregeling van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland) op hun website.

Nieuws van de VAO
Beste Ambachtse Ondernemer,
Wil jij op informele wijze je lokale medeondernemers
leren kennen? Kom dan op 21 september 2021 naar
de jaarlijkse netwerkbarbecue van de Vereniging van Ambachtse Ondernemers
(VAO) en de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht!
De VAO is dé ondernemersvereniging van Hendrik-Ido-Ambacht. Met ruim 130
leden vertegenwoordigt en behartigt zij de belangen van de Ambachtse
ondernemers in nauw contact met de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Daarnaast
organiseert de VAO meerdere bijeenkomsten per jaar voor de leden om het lokale
netwerken te stimuleren.
Want wat doen die andere ondernemers nu precies? Waar lopen zij tegenaan of
hebben ze juist een oplossing voor gevonden? Waarmee kun jij hen misschien
helpen? En waar moet je zijn met al je overige ondernemersvragen?
De netwerkbarbecue is bedoeld voor alle Ambachtse ondernemers. Dus vind je het
interessant om eens vrijblijvend kennis te maken? Meld je dan aan voor de
barbecue en ontdek wat de VAO en de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor jou
kunnen betekenen!
LET OP: AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK DONDERDAG 16 SEPTEMBER
2021
Evenement: Gemeente BBQ
Locatie: Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht
Wanneer: dinsdag 21-09-2021
Inloop: van 17.00 tot 18.00 uur
Barbecue: van 18.00 tot 20.00 uur
Meld je aan via de persoonlijke mail die aan ieder VAOlid is gestuurd.
In verband met de huidige Corona maatregelen kunnen wij de barbecue alleen organiseren met een coronatoegangsbewijs. Dit houdt
in dat jij op de avond van de barbecue in het bezit moet zijn van een negatief testbewijs (geen zelftest) van maximaal 48 uur oud,
vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Wij zijn genoodzaakt dit te controleren bij binnenkomst.

Steunpakket corona stopt
De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait
weer. Het steunpakket gaat economisch herstel in de weg zitten. Daarom stopt per 1
oktober het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar heeft geholpen. Enkele
aanvullende financiële regelingen lopen door.

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.

