Bekijk de webversie

Nieuwsbrief oktober 2020
Beste ondernemer van Ambacht,
Zijn we weer terug bij af? Dat is de vraag die
velen van u en mij ook bezighoudt. De
onwerkelijke en ingrijpende lockdown van maart
en april ligt mij nog vers in het geheugen en de
effecten zijn tot op de dag van vandaag merkbaar
binnen veel bedrijven. Wegvallende omzet, orders
en ontslag van personeel. Zeer ingrijpend.
Met u hoop ik dat deze tweede golf waar we in zijn aanbeland korter en minder
heftig zal zijn dan de eerste. Natuurlijk voor de gezondheid van degene die het
raakt, maar ook voor uw bedrijf. Horecaondernemers die om tien uur de klanten
buiten moeten zetten, ondernemers die export weg zien vallen of hun
orderportefeuille niet kunnen vullen. Nooit eerder werd er zo’n beroep op
ondernemerskwaliteiten gedaan, maar ook op uithoudingsvermogen zowel mentaal
als financieel. Hoewel onze rol als gemeente om u te helpen maar beperkt kan zijn,
wil ik u als wethouder economie nogmaals aanbieden: neem contact op als u denkt
dat wij u ergens mee kunnen helpen of als u gewoon uw situatie wilt bespreken. Dat
doen we graag. Het gaat me aan het hart om ondernemers te zien worstelen met
de situatie. En als u een ondernemer bent bij wie het nog goed gaat of zelfs beter,
denk eerst en vooral aan uw Ambachtse collega ondernemers bij uw investeringen.
Zo helpen we elkaar!
Vriendelijke groeten,
André Flach
Wethouder Economie

Maatregelen van de Rijksoverheid
Steun en -herstelpakket per 1 oktober
Het coronavirus heeft een grote impact op de economie. Daarom verlengt het kabinet
de steunmaatregelen, zoals de NOW-subsidie voor werkgevers en de Tozo voor
zelfstandigen, met negen maanden. Daarmee krijgen ondernemers voor een langere
periode helderheid, rust en tijd.
NOW-3 aanvragen
Werkgevers die NOW-3 willen aanvragen kunnen zich vanaf half november melden
bij UWV.
Tozo-uitkering
Zelfstandigen die in aanmerking willen komen voor een Tozo-uitkering kunnen terecht
bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Bij de Tozo-3 zou in eerste instantie ook een
beperkte vermogenstoets horen. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het
coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet.
Sociaal pakket
Daarnaast verschuift of verdwijnt er ook werk door het coronavirus. Tegelijk ontstaat er
ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de
zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het
zoeken naar nieuw werk en inkomen. Daarom bevat het steun- en herstelpakket ook
een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de
bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
Kabinet, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en
scholen gaan hiervoor intensief samenwerken.
Aanpassing naar aanleiding van Tweede Kamerdebat
Een aantal zaken zijn aangepast. Zo krijgen jongeren in de bijstand tot 1 juli 2021 de
mogelijkheid om naast hun bijstandsuitkering bij te verdienen of een vergoeding voor
vrijwilligerswerk te ontvangen. Voor bepaalde groepen kwetsbare jongeren vervalt tot
1 juli de verplichte vier weken zoektermijn bij de aanvraag van een bijstandsuitkering.
Gemeenten houden voor andere jongeren tot 27 jaar de ruimte om de zoektermijn
tijdelijk niet toe te passen. Via het programma NL Leert Door kunnen mensen
kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen of online scholing volgen. Deze winter gaan
de eerste scholingstrajecten van start.
Loket voor ontwikkeladvies eerder open
Nieuw is dat het loket voor de ontwikkeladviezen eerder wordt geopend. Vanaf 1
december kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een
ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000
adviestrajecten beschikbaar.
Subsidie voor eerder uittreden
Tot slot kunnen organisaties vanaf 1 januari 2021, bijna een half jaar eerder dan
gepland, gebruik maken van de subsidie voor eerder uittreden die beschikbaar is
gesteld vanuit het Pensioenakkoord. Binnen het beschikbare budget van in totaal 1
miljard euro voor de maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden is
er komend jaar bovendien € 100 miljoen extra beschikbaar. Met deze subsidie kunnen
mensen geholpen worden met maatregelen om hun werk in goede gezondheid te
blijven doen tot aan hun pensioen, en waar nodig eerder te stoppen.
Bron: www.rijkoverheid.nl

Veel gestelde vragen over thuiswerken en thuisblijven
Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?
Het kabinet roept werkgevers op om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten
werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel
mogelijk te spreiden.
Ik moet nu leidinggeven op afstand aan werknemers die thuiswerken. Hoe doe ik
dat?
Het is belangrijk om als werkgever vertrouwen en begrip uit te spreken richting je
werknemers die thuiswerken. Blijf actief met ze in contact en geef duidelijk aan wat je
van hen verwacht. Lees meer hierover op arboportaal.nl.
Werknemers die thuiswerken, gemotiveerd en betrokken houden: hoe doe ik dat
als werkgever?
Het is belangrijk om als werkgever vertrouwen en begrip uit te spreken richting
werknemers die thuiswerken. Blijf actief met hen in contact en geef duidelijk aan wat er
van ze wordt verwacht. U vindt meer informatie over leidinggeven aan thuiswerkers
op Arboportaal.
Kan mijn bedrijf gesloten worden?
Dit kan als uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat een besmetting met
corona hier heeft plaatsgevonden. Een bedrijf of instelling kan dan 14 dagen gesloten
worden.
Waar vind ik meer informatie over thuisquarantaine nu een huisgenoot van een
medewerker ziek is?
Bekijk daarvoor de informatie over thuisquarantaine (thuisblijven) door corona.
Een huisgenoot van een werknemer heeft klachten die passen bij corona? Mag
de werknemer nog werken?
De werknemer hoeft alleen in thuisquarantaine als de huisgenoot naast milde corona
klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid. Als uit een test blijkt dat een
huisgenoot het coronavirus heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis. Het
huishouden hoort van de GGD wat ze moet doen. Ook personen werkzaam in de
vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een
uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als
zij geen klachten hebben. Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt
oplossen.
Bron: www.rijksoverheid.nl

Nieuws uit Ambacht

Onderzoek MKB vriendelijkste gemeente
Bent u tevreden over onze dienstverlening aan u als
ondernemer? En specifiek gedurende deze bijzondere
tijd? Uw mening telt!
Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan het
onderzoek van MKB-Nederland naar de MKBvriendelijkste gemeente van Nederland.
Hiervoor vragen wij u om een digitale vragenlijst in te vullen. Dit kost slechts vijf
minuten van uw tijd. Alvast erg bedankt!
https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/hendrik-ido-ambacht

Groen dak actie
De groendakactie voor ondernemers en inwoners uit
Hendrik-Ido-Ambacht loopt nog.
Wat is een groendak? Een groendak is een plat dak
bedekt met (sedum) plantjes. Deze sedumplantjes
beschermen het dak tegen zonlicht en andere
weersomstandigheden, zorgen voor biodiversiteit op
uw dak en geven uw dak een mooi aanzicht. Een slimme, duurzame en
milieubewuste investering dus!
Bekijk de link en ontvang subsidie voor uw Groendak.
https://lnkd.in/djzJBCv

Denk mee over mobiliteit in Hendrik-Ido-Ambacht
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt aan een
nieuw Mobiliteitsplan. Hierin komt te staan hoe
wij in de periode 2021-2030 om willen gaan met
autoverkeer, langzaam verkeer
(o.a. voetgangers, fietsers), openbaar vervoer,
parkeren, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en
duurzaamheid (o.a. elektrische auto en fiets).
We willen graag van u als belanghebbender weten hoe mobiliteit in Hendrik-IdoAmbacht er in de periode 2021 - 2030 er volgens u uit moet komen te zien. Geef uw
aandachtspunten aan ons door. Punten waarvan u vindt dat wij die zeker verder
zouden moeten bekijken bij het uitwerken van het mobiliteitsplan.
U kunt uw input aanleveren tot 19 oktober a.s. per mail: m.de.vries@h-i-ambacht.nl.

Nieuws van de Vereniging Ambachtse ondernemers (VAO)
VAO bijeenkomst coronaproof
De eerste bijeenkomst in maanden voor de VAO-leden vond geheel coronaproof
plaats op woensdag 16 september in Cultureel Centrum Cascade. De geldgasten
zorgden voor informatief cabaret. Er was gelegenheid om elkaar, uiteraard op 1,5
meter afstand, te spreken.
Wist u dat iedere ondernemer bij de VAO terecht kan met vragen? U kunt zich ook
inschrijven voor de VAO-nieuwsbrief. Kijk op www.vaonet.nl voor alle informatie.

Ambacht werkt
Zoekt u nieuwe opdrachten omdat uw huidige opdrachten niet meer doorgaan?
Hebt u personeel nodig?
Hebt u tips voor collega-ondernemers?
Ondernemres en zzp-ers kunnen een gratis oproep plaatsen op
www.ambachtwerkt.nl.
DIt is een platform waarop ondernemers hulp kunnen vragen en bieden. Ga naar
www.ambachtwerkt.nl en plaats uw bericht!

Contact met uw accountmanagers
Wij zijn er voor u om uw vragen te beantwoorden en u waar mogelijk verder te helpen.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen:
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

Agenda
Lunchbijeenkomst 17 november Inkoop en Aanbesteden
Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we dit kunnen organiseren,
gezien de aangescherpte maatregelen.
Actuele informatie leest u op http://www.h-i-ambacht.nl/corona.
Ambacht Onderneemt
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
y.opmeer@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 a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.

