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De coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijks leven en de economie. Ook voor u als ondernemer zijn het 

onzekere tijden. Kan ik de lonen straks nog wel betalen? Of de huur? Van welke regelingen kan ik gebruikmaken? Met 

deze ondernemers-update houden we u op de hoogte van de mogelijkheden voor financiële steun en tonen we waar u 

informatie kunt vinden. 
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Boodschap burgemeester 
Bram van Hemmen

We konden niet wachten het jaar 

2020 af te sluiten. Een nieuw jaar 

gloorde aan de horizon. Met dankzij

het vaccin hopelijk snel een uitweg

uit de coronacrisis die ons nu al bijna

een jaar in haar greep houdt. Helaas

is het tempo waarin we uit deze 

wereldwijde crisis gaan komen nog 

steeds onduidelijk. Dit betekent veel onzekerheid voor al 

onze ondernemers die geraakt worden door deze crisis. 

Ook na de lockdown zijn de problemen nog niet voorbij. De 

schade die is opgelopen, lost zich niet zomaar op. Gemeente 

Hoeksche Waard wil haar ondernemers steunen waar het kan. 

In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 

De gemeente is daarnaast ook mede verantwoordelijk voor 

het controleren van de naleving van de coronamaatregelen 

die landelijk zijn afgesproken, zoals het sluiten van een groot 

deel van de winkels. Deze twee verschillende rollen kunnen 

botsen. Ook voor onze handhavers (boa’s) is de huidige 

situatie complex.  Het begrip voor de pijnlijke situatie van 

ondernemers - met bijbehorende emoties - aan de ene 

kant en de regels die ondanks dat toch gevolgd moeten 

worden aan de andere kant, maakt hun werk ingewikkeld. De 

moeilijke gesprekken en confrontaties hakken er ook bij hen 

in. Wederzijds begrip is hierin belangrijk. Laten we met elkaar 

de menselijke maat aanhouden in de manier waarop we met 

elkaar in gesprek gaan. Laten we met elkaar kijken wat er 

binnen de regels wél kan. En laten we samen hopen dat we 

door ons aan de regels te houden en de vaccinatiecampagne 

die is gestart het virus snel onder controle krijgen, zodat de 

lockdown kan worden opgeheven. 

Bram van Hemmen

Burgemeester Hoeksche Waard 

Actuele stand van zaken 
coronamaatregelen

De lockdown in Nederland duurt in elk geval tot en met 

2 maart 2021. De avondklok geldt in ieder geval tot 

woensdagnacht 3 maart. De avondklok geldt tussen 21.00 

uur en 04.30 uur. Het is binnen deze periode niet toegestaan 

zonder geldige reden de straat op te gaan. Wie dat wel doet, 

riskeert een boete van 95 euro. Er gelden uitzonderingen. 

Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, 

moeten mensen in veel gevallen een ingevuld formulier 

‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. Bij een calamiteit, 

terugkeer uit het buitenland of het uitlaten van de hond heb 

je geen formulier nodig.

Werknemers mogen zich voor werk alleen op straat begeven 

als ze, naast de eigen verklaring, in bezit zijn van een geldige 

werkgeversverklaring.

U kunt hier terecht voor meer informatie over de regels over 

de avondklok en de gevolgen voor bedrijven en personeel.

Meer informatie over de actuele coronamaatregelen leest u 

op de website van de Kvk.

Afhalen en bestellen bij niet 
essentiële winkels

Niet essentiële-winkels blijven voorlopig gesloten. Wel is met 

ingang van woensdag 10 februari het bestellen en afhalen 

van producten bij deze winkels toegestaan. Om het aantal 

verkeersbewegingen en contactmomenten te beperken, zijn 

daar regels aan verbonden. We zetten ze hier op een rij:

• Veilig afhalen: tijd afspreken en afstand houden;

• Bestellen en afhalen vindt plaats onder strikte 

voorwaarden. Zo wordt altijd 1,5 meter afstand 

gehouden onderling. Er wordt vooraf een afspraak 

gemaakt over het tijdstip van het afhalen van de 

bestelling. Door vooraf het afhaalmoment af te spreken, 

voorkomen we drukte;

• Het afhalen van bestelde producten vindt plaats buiten 

aan de deur van de winkel. Het is niet toegestaan dat 

producten in de winkel worden afgehaald;

• Thuis bestellen, na 4 uur afhalen. Een bestelling moet 

minimaal 4 uur voor het afhalen gedaan worden. 

Klanten kunnen dus niet voor de deur van de winkel iets 

bestellen en gelijk meenemen;

• Niet direct ruilen. Direct ter plekke ruilen van afgehaalde 

producten is niet toegestaan. Passen gebeurt thuis en 

ruilen kan volgens de voorwaarden van de winkelier;

• Retourneren (terugbrengen) kan niet. Retourneren is 

onder de huidige voorwaarden niet toegestaan. Winkels 

kunnen eventueel besluiten de retourneertermijn te 

verlengen of retour sturen per post mogelijk te maken.

Meer informatie leest u op de website van de KvK. Kijk ook op 

de volgende pagina voor het overzicht met aangekondigde 

regels voor bestellen en afhalen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/regels-avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok
https://www.kvk.nl/corona/dit-betekent-de-avondklok-voor-ondernemers/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-overzicht-maatregelen/
https://www.kvk.nl/corona/bestellen-en-afhalen-leven-keert-terug-in-de-winkelstraat/
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen 

of bel 0800-1351 

Bestellen en afhalen bij winkels 
 

Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels  
per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?

2 februari 2021

5.   Winkelpersoneel zet 
de bestelling klaar en 
je haalt dit op bij de 
winkel.

4.   Kom in je eentje de 
bestelling ophalen. 
Alleen als je 
klachtenvrij bent, kan de 
bestelling worden afgehaald.

3.   De afspraak bevestiging 
bevat alle praktische 
informatie voor het 
veilig en vlot afhalen van de 
bestelling. Afhalen kan alleen 
binnen het afgesproken tijdslot. 

2.   Je ontvangt een 
bevestiging met een 
tijdslot wanneer de 
bestelling op te halen is. Er zit 
minimaal een dagdeel (4 uur) 
tussen bestellen en ophalen.

1.    Doe op afstand thuis  
een (online) 
bestelling bij een 
winkel of een locatie met een 
winkelfunctie.

6.   Betalen doe je thuis 
vooraf, achteraf of 
zoveel mogelijk 
contactloos bij het afhalen.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

 .



Uitbreiding landelijk steunpakket

Op donderdag 21 januari maakte het kabinet bekend het 

landelijke steun- en herstelpakket fors uit te breiden. Met 

deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid 

van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste 

en tweede kwartaal van 2021. Hieronder lichten we een 

aantal verruimingen toe. 

TVL

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op 

TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het 

eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie 

van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 

30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers 

wordt losgelaten. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste 

kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog 

van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 

euro voor het niet-MKB. Om ook kleine ondernemers zoals 

kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het 

minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. 

Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer 

kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de 

uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard 

euro gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. 

Aanvragen van TVL Q1 2021 kan vanaf de week van 

15 februari 2021 bij de Rijksdienst voor ondernemend 

Nederland (RVO.nl). De exacte datum leest u op de site van 

RVO en op de website van KvK.

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding 

voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de 

lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk 

verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste 

kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op 

het vaste lastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot 

maximaal 200.000 euro. 

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 

1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De 

precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, 

die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt 

zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De 

referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal 

van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 

2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in 

het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 

2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari 

en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling 

gebruikmaken. Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen 

openen. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-

overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. 

NOW 

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 

(NOW)  waarmee werkgevers hun personeel kunnen 

doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 

naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling 

blijft 10 procent.  Vanaf 15 februari kan de NOW worden 

aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 

(NOW 3.2). Dit kan tot en met 14 maart via het UWV.

Tozo 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen 3 (Tozo 3) kunt 

u nog aanvragen tot 31 maart 2021. Daarnaast kunt u een 

eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Voor Tozo 

geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 

kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de 1e 

van de voorafgaande maand: op 15 februari 2021 kunt u dus 

Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de 

Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd. 

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde 

vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. 

Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel 

zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht 

gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo 

aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 

4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari 

tot en met maart 2021).

De gemeente Rotterdam voert de Tozo-regeling uit voor 

Hoeksche Waard. Kijk op https://www.rotterdam.nl/werken-

leren/coronamaatregelen-rbz/.

Vragen over het steun- en herstelpakket? 

Informatie is te vinden op rijksoverheid.nl/steunpakket. 

Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de 

Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord 

op uw vraag er niet bij? Bel dan het KvK adviesteam via 

0800 - 21 17. Werkenden en werkzoekenden kunnen 

daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://www.kvk.nl/corona/tvl-aanvragen-tot-eind-juni-2021/
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.hoewerktnederland.nl
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Advies voor werkgevers om 
besmettingen te voorkomen

Veel ondernemers zijn ook werkgevers. En hebben een 

verantwoordelijkheid voor het voorkomen van besmettingen 

op de werkvloer.  Heeft u nog geen corona-beleid of wilt u 

weten of uw bestaande corona-beleid voldoende is? U kunt 

bij de GGD terecht voor advies.

Wat kunt u doen om besmettingen op het werk zoveel 

mogelijk te voorkomen? 

• Roep uw personeel op om thuis te werken, tenzij dat 

echt niet anders kan;

• Als er echt op locatie gewerkt moet worden, zorg er dan 

voor dat mensen zich aan de basismaatregelen kunnen 

houden: 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen 

wassen, geen handen schudden, hoesten en niesen in 

de binnenkant van de elleboog. Hier kunt u posters 

downloaden om op de werkplek op te hangen. Deze zijn 

in meerdere talen beschikbaar;

• Vraag medewerkers thuis te blijven bij klachten en zich te 

laten testen;

• Houd de regelgeving met betrekking tot 

thuisquarantaine na reizen vanaf/naar het buitenland 

door uw medewerkers in de gaten. Om de gezondheid 

van iedereen in Nederland te beschermen, is het 

belangrijk dat medewerkers die uit een land met een 

oranje of rood reisadvies naar Nederland komen, 

eerst tien dagen in thuisquarantaine gaan. Het is uw 

verantwoordelijkheid als werkgever om hen daartoe in 

staat te stellen. De meest recente reisadviezen per land 

vindt u op www.nederlandwereldwijd.nl. 

Een bedrijf kan tijdelijk worden gesloten als uit bron- en 

contactonderzoek van de GGD blijkt dat dit een bron 

van besmetting is. Dat is uiteraard een scenario dat we 

graag voorkomen. De GGD kan met u meedenken hoe u 

kunt voorkomen dat medewerkers op het werk besmet 

raken. Maar ook wat u het beste kunt doen als 1 van uw 

medewerkers besmet is met corona. Zij zijn op werkdagen te 

bereiken tussen 08.00 en 20.00 uur op 078 - 770 85 80.

Coronamonitor Zuid-Holland Zuid

In opdracht van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid, 

waaronder Hoeksche Waard, heeft het Onderzoekcentrum 

Drechtsteden (OCD) de ‘Monitor Coronacrisis – impact van de 

epidemie op Zuid-Holland Zuid’ samengesteld. De monitor 

is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie 

Zuid-Holland. De monitor geeft inzicht in de economische en 

sociaal-maatschappelijke impact van de epidemie op Zuid-

Holland Zuid. Daarnaast geeft het een cijfermatig overzicht 

van de epidemie in de regio. De laatste versie van de monitor 

– en de eerste in het nieuwe jaar -  verscheen op 21 januari en 

kunt u hier downloaden.

Advocate Jacobine van den Dolder: 
“Stap de drempel over en vraag op 
tijd hulp”

 Advocate Jacobine van den Dolder  

 uit Oud-Beijerland ervaart het door 

 de coronacrisis nu dagelijks in 

 de praktijk: ondernemers die pas 

 hulp inschakelen als het water hen 

 aan de lippen staat. Daardoor is het 

 veel lastiger om schulden te 

 beperken en/of een faillissement te 

voorkomen. De komst van een nieuwe wet om te komen tot 

betalingsafspraken met schuldeisers leidde tot haar nieuwe 

missie. “Door kennis te delen, wil ik ondernemers aansporen 

eerder hulp in te schakelen.”

Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord 

(WHOA) sta je als ondernemer sterker bij het maken van 

betalingsafspraken met schuldeisers om een faillissement 

te voorkomen. Jacobine: “Daar is uiteindelijk iedereen, 

ondernemer én schuldeisers, bij gebaat, is het idee. Want 

een faillissement kent alleen maar verliezers. De nieuwe wet 

helpt om zonder instemming van alle schuldeisers toch een 

akkoord te bereiken op een schuldregeling. Als twee derde 

van de schuldeisers akkoord gaat met het voorstel, kan de 

groep die niet wil door de rechter worden gedwongen. De 

WHOA staat open voor alle bedrijven, ook eenmanszaken 

en zzp’ers. Doel van een akkoord onder WHOA kan zijn het 

bedrijf weer gezond te krijgen of het bedrijf gecontroleerd 

beëindigen. De wet is 1 januari in gegaan maar nog 

nauwelijks bekend. Dat wil ik veranderen.”

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronavirus-beeld-en-video/communicatiemiddelen-campagne
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland
https://www.nederlandwereldwijd.nl
https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Coronamonitor/Coronamonitor_Zuid_Holland_Zuid:_-0SGHmTQVaWQ27D6UP3fQ
https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Coronamonitor/Coronamonitor_Zuid_Holland_Zuid:_-0SGHmTQVaWQ27D6UP3fQ


Onderbuik

“De nieuwe wet is een krachtig middel als je in een situatie 

bent beland dat je schulden niet meer kunt betalen of 

voorziet dat je op (korte of lange) termijnschulden niet meer 

kunt betalen. Belangrijk is dat een ondernemer zo vroeg als 

mogelijk hulp inschakelt, niet pas als een faillissement voor 

de deur staat. Een ondernemer voelt vaak al in zijn onderbuik 

dat het de verkeerde kant op gaat. Dat is het moment 

dat je als ondernemer met je adviseur of je accountant 

moet gaan praten. Stap over die drempel heen en laat je 

adviseren. Een businesscoach kan ook helpen. Sparren over 

alle mogelijkheden en je eigen overtuigingen even loslaten. 

Misschien dat het dan toch best een goed idee blijkt om 

activiteiten af te stoten, te reorganiseren, andere activiteiten 

te gaan doen of met de belangrijkste schuldeisers te gaan 

praten.”

“Ik zie grofweg drie groepen ondernemers. Een groep die 

denkt het zelf op te kunnen lossen. Een tweede groep noem 

ik de struisvogels. Zij steken de kop in het zand. Een derde 

groep ziet het wel maar schakelen uit schaamte geen hulp in. 

Zo sprak ik laatst een vrouw van een ondernemer die zei dat 

ze zag dat haar man ermee worstelt maar hij wil er niet over 

praten. Dat is zo zonde. Er zijn altijd oplossingen. Je moet 

ze wel vinden met elkaar. En wie had deze situatie kunnen 

bedenken? Schaamte is nergens voor nodig.”

Scenario’s 

Jacobine adviseert ondernemers een aantal scenario’s uit 

te werken. “Wat deze crisis zo lastig maakt, is dat we niet 

weten hoe lang het nog gaat duren. Maak bijvoorbeeld 

scenario’s  dat je 1 april weer open kan of per 1 juli. En ook 

nog een worst case scenario pas in de herfst open. Wat zijn 

dan je mogelijkheden? Bepaal voor jezelf een ondergrens. 

Een piketpaaltje. Tot hier en niet verder. Als je te lang 

blijft proberen, heb je op een gegeven moment geen geld 

meer om nog oplossingen te creëren. Voor zo’n WHOA-

akkoord bijvoorbeeld heb je geld nodig om afspraken met 

schuldeisers na te komen.”

“Er zijn zoveel kleine ondernemers die voorheen vooral met 

hun vak bezig waren. Ze weten hoe ze hun administratie 

moeten voeren maar krijgen nu ineens zoveel op hun bord. 

Het is niet gek dat je het dan niet meer overziet. Dat je geen 

uitweg meer ziet. Vaak helpt het als je even bij de hand 

wordt genomen. Ik leg mijn cliënten stap voor stap uit wat 

ze moeten doen. Zo kunnen ondernemers veel zelf doen en 

houden ze de kosten beperkt. Maar nogmaals trek op tijd aan 

de bel. Dan heb je daar ook de tijd voor. Op het moment dat 

een schuldeiser het faillissement heeft aangevraagd is het 

paniekvoetbal en kun je niet meer voor de beste oplossing 

gaan. Tijdig ingrijpen in ‘zwaar weer’ vergroot de kans op 

overleven enorm.”

Regionaal Bureau Zelfstandigen

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), onderdeel van 

gemeente Rotterdam, ondersteunt ondernemers, die moeite 

hebben rond te komen met hun inkomen. Het RBZ doet 

dit voor 28 gemeenten in deze regio waaronder Hoeksche 

Waard. Ook ondernemers, die moeite hebben met praktische 

zaken rondom het bedrijf, kunnen terecht bij RBZ. Heeft u 

(financiële) problemen door de coronacrisis? Heeft u schulden 

opgebouwd en lukt het u niet deze schulden aan te pakken? 

Wilt u stoppen met uw onderneming en een andere weg 

inslaan zoals een baan in loondienst? Regionaal Bureau 

Zelfstandigen (RBZ) kan u ondersteunen en adviseren. U kunt 

een afspraak met RBZ maken met een van hun consulenten 

via het telefoonnummer 14010. Kijk ook eens op de nieuwe 

website www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst. 
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Meer weten over de WHOA? 

   Kijk op www.kvk.nl  
   voor  informatie en de 
   WHOA routekaart.

Podcast Van Hemmen - Jacobine den Dolder

Meer horen over de missie van 

Jacobine? Burgemeester 

Bram van Hemmen ging met 

haar in gesprek voor zijn 

podcastserie vanhemmen. 

De podcast is te beluisteren 

via vrijwel alle podcastplatforms- 

en apps waaronder Soundcloud 

en Spotify. 

https://www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/werken-leren/ondernemen-in-de-toekomst/index.xml
https://www.kvk.nl


Noodsteunregeling en vouchers  

Gemeente Hoeksche Waard breidt haar noodsteunpakket 

uit met een voucher voor juridische ondersteuning. Hiermee 

wil de gemeente haar ondernemers die door de coronacrisis 

in zwaar weer verkeren en wellicht een beroep willen doen 

op de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) extra 

helpen. Het noodsteunpakket bestaat momenteel uit twee 

onderdelen. Enerzijds kunnen lokale zzp’ers, ondernemingen 

en instellingen gebruikmaken van een financiële 

noodsteunregeling als zij niet of onvoldoende in aanmerking 

komen voor de landelijke regelingen en als zij niet bij de bank 

terecht kunnen voor ondersteuning. U kunt deze noodsteun 

aanvragen in de vorm van bijvoorbeeld een garantstelling of 

een lening. Voor meer informatie kijkt u op onze website.

Anderzijds kunnen ondernemers vouchers aanvragen voor 

huurbemiddeling, financieel advies, bedrijfscoaching en dus 

nu ook juridische ondersteuning. Hiermee vragen zij steun 

aan voor financiële problemen of organisatorisch kwesties 

met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten. De gemeente 

biedt deze vouchers aan in samenwerking met partijen 

zoals de Detailhandelsraad. Wilt u meer weten over het 

noodsteunpakket of gebruikmaken van een voucher? Stuur 

dan een mail naar ondernemen@gemeentehw.nl of neem 

telefonisch contact op met 1 van onze accountmanagers.  

Nieuw digitaal ondernemersloket  

Vanaf vrijdag 12 februari is het digitale ondernemersloket 

van gemeente Hoeksche Waard bereikbaar via www.

gemeentehw.nl/ondernemersloket. De voor ondernemers 

relevante informatie is geactualiseerd en opnieuw 

ingericht. Het ondernemersloket is tot stand gekomen 

in samenwerking met ondernemersorganisaties en is 

onderdeel van een bredere aanpak om de dienstverlening en 

informatievoorziening naar ondernemers te optimaliseren. 

Vorig jaar werd de gemeentelijke 

ondernemersdienstverlening beoordeeld in een 

ondernemerspeiling. Uit de enquête kwamen een aantal 

aandachtspunten voor de gemeente zoals een betere 

bereikbaarheid en informatievoorziening. Voor de 

bereikbaarheid werd afgelopen jaar een nieuw systeem in 

gebruik genomen waarin klantcontacten beter vastgelegd 

en beheerd kunnen worden. Om de informatievoorziening 

op orde te krijgen, werd een aantal gesprekken met 

ondernemersorganisaties in de Hoeksche Waard 

gevoerd zoals Ondernemersvereniging HW, LTO en de 

Detailhandelsraad. Hiermee hebben zij een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe 

ondernemersloket. 

Het ondernemersloket is overzichtelijk ingedeeld waardoor 

informatie over onderwerpen als vergunningen of 

duurzaamheid snel wordt gevonden. Ook zijn er koppelingen 

gemaakt met andere overheden, bijvoorbeeld regelingen 

vanuit het Rijk, de provincie of het Waterschap. Paul 

Boogaard, wethouder Economie: “Je ziet dat dit platform 

echt één loket is voor alle vragen, ook als de antwoorden 

buiten onze gemeentegrenzen liggen. Maar tegelijkertijd 

leveren we ook maatwerk met onze accountmanagers met 

wie ondernemers via ondernemersloket snel in contact 

kunnen komen. Ik ben er trots op dat we invulling geven aan 

de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord om een dergelijk 

platform voor onze ondernemers te realiseren. Maar 

vooral ook omdat we het samen met deze ondernemers 

hebben gedaan.” Op het platform wordt gebruikgemaakt 

van authentiek Hoeksche Waards beeldmateriaal. Diverse 

ondernemers uit verschillende branches werkten belangeloos 

mee aan de fotografie voor het ondernemersloket.

De samenwerking met betrokken ondernemersorganisaties is 

goed bevallen en krijgt een vervolg. Achter de

schermen wordt er nu gewerkt aan een levendig, 

digitaal ondernemersplatform waarin de gemeente, 

ondernemersverenigingen en brancheorganisaties 

participeren. De gemeentelijke informatie van 

www.gemeentehw.nl/ondernemersloket is hier ook deels op 

terug te vinden. Naar verwachting wordt dat platform in de 

tweede helft van dit jaar gepresenteerd. 

Kosten besparen door 
verduurzamen? Het Zakelijk 
Regionaal Energieloket helpt

Een duurzame bedrijfsvoering maakt een organisatie 

toekomstbestendiger en biedt ook economisch kansen, 

bijvoorbeeld door kostenbesparingen. Bedrijven die willen 

verduurzamen kunnen voor informatie en advies terecht 

op het Zakelijk Regionaal Energieloket. Op de website van 

het Zakelijk Regionaal Energieloket wordt alle informatie 

over verduurzamen voor bedrijven gebundeld: van 

energiebesparingstips, subsidies en wet- en regelgeving tot 

advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit.  

Vervolg

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen/noodsteun-voor-ondernemers-verenigingen-en-stichtingen/33339/
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https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl


biedt werkenenlerenindehoekschewaard.nl ook een 

overzicht van vacatures op het eiland. Zeker in de sectoren 

als zorg, techniek en ICT is de vraag naar personeel groot. 

Bedrijven kunnen vacatures gratis en vrijblijvend aanmelden. 

Dat geldt ook voor het aanbieden van bedrijfsbezoeken, 

praktijkopdrachten en (snuffel)stages. Voor jongeren en 

scholen is het prettig om snel een overzicht te hebben van 

bedrijven die open staan om jongeren te inspireren.

Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.  

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken zonder expliciete toestemming.

Het Zakelijk Regionaal Energieloket is een initiatief van 

provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard in 

samenwerking met Ondernemingsvereniging Hoeksche 

Waard, LTO Noord (afdeling Hoeksche Waard), Energieke 

Regio, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid en Stedin.   

Digitaal platform over werken en 
leren in de Hoeksche Waard

Kent u het nieuwe digitale platform 

www.werkenenlerenindehoekschewaard.nl al?  Op deze 

website worden vraag en aanbod op het gebied van 

scholing, stages en beroepsoriëntatie voor jongeren bij 

elkaar gebracht. Een mooi initiatief van ondernemers en 

onderwijsinstellingen gesteund door de gemeente.  Met 

deze website is er een centrale plek gerealiseerd waar 

beroepsoriëntatie, stages, opleidingen en vacatures in de 

Hoeksche Waard makkelijk gevonden kunnen worden.

Jongeren die de kans krijgen zich bij een bedrijf te 

oriënteren, verbreden hun horizon en kiezen bewuster 

voor een vervolgopleiding. Ondernemers biedt het de 

kans hun bedrijf te presenteren aan de werknemers van de 

toekomst. Naast beroepsoriëntatie, stages en opleidingen 

Aanmelden voor de Ondernemers-update

Deze nieuwsbrief is ontstaan door de wens ondernemers te informeren over ontwikkelingen rondom de 

coronacrisis. De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd. Vanaf nu willen we ook andere informatie die interessant 

is voor ondernemers via deze nieuwsbrief met u delen. Ontvangt u de nieuwsbrief nu via een intermediair en 

wilt u de Ondernemers-update rechtstreeks ontvangen? Stuur een mail naar michael.maduro@gemeentehw.nl 

met als onderwerp Ondernemers-update. Vermeld in de mail uw naam, bedrijfsnaam en het e-mailadres waarop 

u deze Update wilt ontvangen. In het eerste kwartaal 2021 stappen we over op een digitale nieuwsbrief waar 

ondernemers zich voor aan kunnen melden.
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