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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 gebruik maken? 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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Stand van zaken COVID maatregelen

mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Het ziet er naar uit dat we op korte termijn geen versoepeling

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt

van de huidige COVID maatregelen kunnen verwachten. Dit

niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte

betekent dat het maatregelenpakket van 19 november van

geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en

kracht blijft. Om verspreiding van het coronavirus tegen

boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat

te gaan, gaat het kabinet het dragen van een mondkapje

deze uitzondering voor hen geldt. Lees hier meer over de

in onder andere overheidsgebouwen, winkels, musea,

mondkapjesplicht.

restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. De
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Coronaregels
vanaf
19-11-2020

1,5 M.
Houd afstand

Ga niet naar
drukke plekken

Nies en hoest
in je elleboog

Was je handen

Werk thuis,
tenzij dat niet kan

Mondkapje op in openbare
binnenruimtes

Houd 1,5 meter
afstand

4

+3

Max. 3 gasten
per dag

Thuis

In openbare
binnenruimtes

Binnenruimtes

30

Max. 4 mensen
per groep

4

Bijeenkomst

Max. 4 bezoekers
per groep

Evenementen
geen evenementen

4

Buiten

4

Max. 4 mensen
per groep

Sport

Max. 4 sporters

Wedstrijden

Geen publiek

Kleedkamer
en kantine

geen wedstrijden

Horeca

Restaurant
geen restaurant

Winkels

Open tot
max. 20.00 uur

Terras

Afhalen

Vervoer

Openbaar
vervoer

Reis zo min
mogelijk

Geen verkoop
na 20.00 uur

Vakantie

Nederland

Buitenland

geen terras

Supermarkten ook
na 20:00 uur open

Reis niet naar het
buitenland

Hoesten en niezen

Verkouden

Koorts

Benauwdheid

Minder reuk en smaak

Laat je testen

Blijf thuis
tot de uitslag
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Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

Campagne Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid en gemeenten

Steunpakket rijksoverheid

Vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is samen

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

met de gemeenten uit onze regio een regionale

De TVL voor Q4 2020 kan sinds woensdag 25 november

voorlichtingscampagne ontwikkeld. Onderdeel van

aangevraagd worden. De TVL regeling is verbreed en staat nu

deze campagne zijn verschillende posters waarmee we

open voor alle sectoren. Bedrijven kunnen afhankelijk van de

mensen willen oproepen hun gedrag aan te passen en de

omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste

maatregelen op te volgen.

lasten en het omzetverlies een tegemoetkoming ontvangen
voor de vaste lasten van oktober tot en met december 2020.

Deze regionale campagne is een aanvulling op de landelijke

Aanvragen kan tot en met 29 januari 2021 via

campagnes en richt zich vooral op mensen tussen de 30 en

www.rvo.nl/TVL. De tegemoetkoming van minimaal 750

40 jaar. Dit is de leeftijdsgroep waar in onze regio de meeste

euro en maximaal 90.000 euro is voor bedrijven die meer dan

besmettingen plaatsvinden. Er is bij deze groep over het

30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

algemeen wel draagvlak en begrip voor de maatregelen,

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen de

maar dat leidt nog niet altijd tot aanpassing van het gedrag.

opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) bovenop

De oproep is om – als je het al niet voor jezelf doet – je in

de TVL. Deze eenmalige subsidie voor voorraad- en

ieder geval voor anderen aan de maatregelen te houden.

aanpassingskosten voor eet-en drinkgelegenheden bedraagt

Voor hun gezondheid, maar ook voor hun financiële situatie

gemiddeld € 2500. Voor ondernemers en toeleveranciers in

(denk aan de horeca).

de evenementenbranche komt een aanvullende TVL-subsidie.

De posters versturen wij deze week naar onder andere

Tozo

winkeliers, sportverenigingen, bouwmarkten met de vraag

De gemeente Rotterdam - die de Tozo-regeling ook voor de

deze poster op een goed zichtbare plek op te hangen. Op die

Hoeksche Waard uitvoert - heeft alle ondernemers die Tozo-1

manier komt de boodschap bij zoveel mogelijk mensen onder

en/of Tozo-2 hebben ontvangen in november een bericht

de aandacht. Heeft u geen poster ontvangen, maar wilt u

gestuurd. In het bericht stond de oproep om de werkelijke

deze wel heel graag ontvangen? Laat het ons dan weten.

Inkomsten uit het eigen bedrijf over de uitkeringsperiode

Stuur een mail naar wera.dejong@gemeentehw.nl. Dan

uiterlijk 28 november door te geven. Hiermee wordt de

sturen wij u er alsnog 1 toe.

definitieve hoogte van de uitkering berekend. Heeft u de
Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf nog niet ingevuld? Doe
dit dan snel. Daarmee voorkomt u dat u de uitkering moet
terugbetalen. Meer weten of hulp nodig bij het berekenen
van de inkomsten? Kijk op www.rotterdam.nl/tozoinkomsten.
NOW
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten
voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder
omzet hebben. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens
te behouden. Het UWV voert de regeling uit. Op dit moment
geldt de NOW 3. Deze heeft andere voorwaarden dan
zijn voorgangers en loopt door tot 30 juni 2021. NOW 3
is ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 maanden. In het
subsidieblok van 1 oktober tot en met 31 december 2020
geldt de eis van 20% omzetverlies. Aanvragen voor dit
subsidieblok is mogelijk vanaf 16 november tot 13 december
2020. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een
voorschot van 80% in 3 termijnen. Meer informatie leest u
hier.
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Coronamonitor Zuid-Holland Zuid

u belangstelling om aan de inspiratiesessie deel te nemen,
stuur dan een mail naar ondernemen@gemeentehw.nl. Wij

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

informeren u zo spoedig mogelijk over de exacte datum.

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

Vermijden van piekmomenten in de
winkelgebieden

Zuid-Holland. De monitor geeft inzicht in de economische en
sociaal-maatschappelijke impact van de epidemie op Zuid-

De kerstperiode staat weer voor de deur. Dit betekent voor

Holland Zuid. Daarnaast geeft het een cijfermatig overzicht

iedereen een extra uitdaging in de winkelgebieden om

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

piekmomenten te vermijden. Wij roepen daarom klanten op

kunt u hier downloaden.

hiermee rekening te houden en zoveel mogelijk de inkopen te
verspreiden en niet te beperken tot vlak voor de feestdagen.

Stoppen of doorgaan?

Maar voor inkopen van versproducten is dit lastig. Verder is
het niet altijd mogelijk om een wachtrij te realiseren waarbij
ander publiek nog op 1,5 m langs kan lopen. Hier is in het

Voor sommige ondernemers is de impact van de coronacrisis

openbaar gebied niet altijd genoeg ruimte voor. Van een

dusdanig dat zij zich afvragen waar zij verstandig aan doen:

aantal ondernemers die versproducten verkopen ontvingen

stoppen of doorgaan? Zolang je kansen ziet, ga je door. Maar

wij al ideeën en tips over hun aanpak.

wat als je geen kansen meer ziet? Besef dan dat stoppen ook
een optie is. Want stoppen is ook ondernemen. Zit u in een

•

klanten vooraf laten bestellen en in bepaalde tijdblokken

dergelijke situatie, blijf er niet alleen mee rond lopen en praat

laten ophalen, in sommige gevallen wordt er ook een

erover met anderen. Dit kunnen familieleden of vrienden

mogelijkheid geboden om vooraf af te rekenen om zo de

zijn maar ook bijvoorbeeld een business coach of financieel

tijd in de winkel te beperken. Afhalen en GO!;

adviseur. Wist u dat u via de gemeente Hoeksche Waard

•

uitleveren van bestellingen op een andere locatie (vanuit

vouchers kunt krijgen voor financieel advies en business

bijvoorbeeld een vrachtwagen of van een pand op een

coaching door experts? Ook de noodsteun regeling van de

bedrijventerrein). In dat geval vragen wij u met ons te

gemeente kan een optie zijn. Informatie over de noodsteun

overleggen over de mogelijkheden als u een locatie in

regeling en de vouchers staat op de website van de

gedachte heeft;

gemeente.

•

Ook bij de Kamer van Koophandel kunt u terecht als u twijfelt

Heeft u ideeën hoe u piekmomenten zoveel mogelijk kunt

over de toekomst van uw bedrijf. Het KvK Adviesteam zit

vermijden? Kunnen wij u helpen met het bekijken van de

klaar om u te helpen via 0800-2117. Kijk voor meer informatie

beschikbare ruimte voor een wachtrij? Laat het ons zo snel

en verhalen van ondernemers die voor dezelfde keuze

mogelijk weten door een mail te sturen naar

stonden op de website van de KvK.

nathalie.vanprooijen@gemeentehw.nl. Dan denken wij graag

bezorgen van de versproducten.

mee!
Inspiratiesessie
In januari organiseert de gemeente Hoeksche Waard een
inspiratiesessie voor ondernemers die twijfelen over het
voortzetten van hun bedrijf. Eerder vonden er twee digitale
sessies plaats in samenwerking met Koninklijke Horeca
Nederland voor horecaondernemers. Voor een volgende
digitale inspiratiesessie willen we graag ook andere
ondernemers uitnodigen. Welke impact heeft corona op
jouw onderneming? Of op jouw leven? En hoe kun je er ook
mee omgaan? Ondernemers ontvangen pakkende tips en
handreikingen vanuit een ondernemer om deze periode
door te komen. Jantiene Berg, ondernemer en ambassadeur
van de campagne ‘Kom jij eruit?’, deelt haar verhaal. Heeft
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Hoeksche #bestelchallenge
gaat viral

Gratis online cursus van een uur
Ook voor de coronacrisis was naar schatting al zeker tien
procent van het ziekteverzuim in Nederland het gevolg

Eind oktober startte wethouder Paul Boogaard de

van huiselijk geweld. Als ondernemer en werkgever is het

#bestelchallenge om de horeca in de Hoeksche Waard een

daarom goed alert te zijn op oplopende stress en signalen

hart onder de riem te steken. Het idee is simpel: bestel een

van huiselijk geweld. Wanneer u signalen van huiselijk geweld

maaltijd bij 1 van de horecazaken die maaltijden bezorgen

bij een werknemer herkent, kunt u iets voor deze werknemer

of waar je af kunt halen. Maak hiervan een foto of filmpje,

betekenen. De Augeo Foundation en gemeente Rotterdam

deel deze op sociale media, tag het restaurant en nomineer

ontwikkelden samen met een aantal bedrijven een cursus

drie van je contacten dit ook te doen. De challenge ging al

voor werkgevers. De online cursus duurt een uur en is tot 1

snel de gemeentegrenzen over naar omliggende gemeenten

januari 2021 gratis te volgen. In de online cursus leert u hoe

zoals Nissewaard, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Goeree

u signalen van huiselijk geweld herkent. U hoort wat u kunt

Overflakkee, Rotterdam en Dordrecht. Inmiddels ontstaan

doen als u zich zorgen maakt om een werknemer en hoe u

in het hele land bestelchallenges, mede doordat KHN het

met hem of haar over dit onderwerp in gesprek kunt gaan. En

initiatief via social media heeft gedeeld. Bijvoorbeeld in Den

waar u terecht kunt met vragen en voor ondersteuning.

Haag, Delft, Vlaardingen, Utrechtse Heuvelrug, Cranendonck,
Bunnik en Hillegom. En ook in Hoeksche Waard is de

Er is ook een toolkit ‘Signaleren van huiselijk geweld bij

bestelchallenge nog niet uitgedoofd!

werknemers’
Ook de toolkit biedt handvatten aan werkgevers om signalen
te herkennen, vermoedens bespreekbaar te maken en
informatie over professionele hulp. Kijk op de website van
Augeo voor informatie over de online cursus en de toolkit.

Verduurzamen? Het Zakelijke
Regionale Energieloket helpt
Een duurzame bedrijfsvoering maakt een organisatie
toekomstbestendiger en biedt ook economisch kansen,
bijvoorbeeld door kostenbesparingen. Bedrijven die willen
verduurzamen kunnen sinds september voor informatie en
advies terecht op het Zakelijk Regionaal Energieloket. Op de
website van het Zakelijke Regionale Energieloket wordt alle
informatie over verduurzamen voor bedrijven gebundeld: van
energiebesparingstips, subsidies en wet- en regelgeving tot
advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit.
Het Zakelijk Regionale Energieloket is een initiatief van
provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard in

Herken signalen van huiselijk geweld
bij personeel

samenwerking met Ondernemingsvereniging Hoeksche
Waard, LTO Noord (afdeling Hoeksche Waard), Energieke
Regio, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid en Stedin.

De coronacrisis en de maatregelen die nodig zijn om het
virus in te dammen zoals het verplichte thuiswerken, kunnen
binnen gezinnen voor spanningen zorgen. De stress in
gezinnen kan tot een gevaarlijk niveau stijgen. Niet alleen
bij zogenaamde ‘risicogezinnen’, maar veel breder in de
samenleving kan dat leiden tot vormen van huiselijk geweld.

Vervolg

			Digitale 			
			bijeenkomst
			over de
			energietransitie
			in de
			Hoeksche Waard

no-deal Brexit? In ieder geval verandert de relatie van het
VK met de EU. Er komen bijvoorbeeld controles en meer
administratie aan de grens van het VK en de EU. Zo moet u
aangifte doen als u goederen invoert of uitvoert. Misschien
doet u als ondernemer zelf geen zaken met het VK maar
toeleveranciers of afnemers van u wel. Dan kan dit gevolgen
hebben voor uw bedrijfsvoering. Doe de Brexit Impact Scan
om te toetsen wat de Brexit voor uw bedrijf voor gevolgen

Op woensdagavond 2 december organiseert

kan hebben. Op www.brexitloket.nl - het gezamenlijke Brexit-

gemeente Hoeksche Waard een digitale bijeenkomst

loket van KVK, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

over de energietransitie, de overgang van het gebruik

(RvO) en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en

van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van

Buitenlandse Zaken – leest u alles over de Brexit.

energie. De digitale bijeenkomst is voor inwoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en
volksvertegenwoordigers die willen weten waar
we in de Hoeksche Waard staan wat betreft de
energietransitie. We vertellen over de verschillende

Nieuw: digitaal platform over
werken en leren in de Hoeksche
Waard

trajecten binnen de energietransitie: de Regionale
Energiestrategie Hoeksche Waard (RES regio

Op donderdag 26 november is de website

Hoeksche Waard), Transitievisie Warmte (TVW) en

www.werkenenlerenindehoekschewaard.nl gelanceerd. Het

het uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard richting

digitale platform is als gezamenlijk initiatief van ondernemers

energieneutraal. Ook is het mogelijk vragen te stellen

en onderwijsinstellingen omarmd door de gemeente. Met

via de chat. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur.

deze website is er een centrale plek gerealiseerd waar

Deelnemen kan alleen online. Aanmelden kan tot 1

beroepsoriëntatie, stages, opleidingen en vacatures in de

december via www.gemeentehw.nl/energietransitie.

Hoeksche Waard makkelijk gevonden kunnen worden.

Na aanmelding ontvangt u een link per e-mail om deel
te nemen aan de bijeenkomst.

Brexit: deal or no-deal?
Ondernemers die importeren en/of exporteren uit en
naar het Verenigd Koninkrijk zullen zich er ongetwijfeld
van bewust zijn: de overgangsperiode die nu geldt voor
de Brexit loopt op 31 december a.s. af. Dan stoppen de
onderhandelingen en moet duidelijk zijn hoe de nieuwe
relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese
landen er uit zal zien. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe
ondernemers zaken kunnen doen in en met het VK.
Komen er nieuwe handelsafspraken of wordt het toch een

Vraag en aanbod
Vorig jaar onderzochten Ondernemersvereniging Hoeksche
Waard en een aantal onderwijsinstellingen de mogelijkheid
om samen te werken en vraag en aanbod op het gebied
van scholing, stages en beroepsoriëntatie voor jongeren
bij elkaar te brengen. Jongeren die de kans krijgen zich
bij een bedrijf te oriënteren, verbreden hun horizon en
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kiezen bewuster voor een vervolgopleiding. Ondernemers

De mogelijkheden van digitalisering

biedt het de kans hun bedrijf te presenteren aan de
werknemers van de toekomst. Uit dit initiatief is het nieuwe

Hoe digitaal werkt uw bedrijf? Digitaliseren levert

platform voortgekomen. Naast beroepsoriëntatie, stages

meer omzet, tijdwinst en/of blijere klanten op. Klinkt

en opleidingen biedt werkenenlerenindehoekschewaard.

digitaliseren ingewikkeld? Het gaat niet alleen om robots

nl ook een overzicht van vacatures op het eiland. Zeker

en computerprogramma’s. Het kan ook eenvoudiger, door

in de sectoren als zorg, techniek en ICT is de vraag naar

bijvoorbeeld te starten met online verkoop. Ontdek wat de

personeel groot. Bedrijven kunnen vacatures gratis en

mogelijkheden van digitaliseren zijn en hoe u ermee aan de

vrijblijvend aanmelden. Dat geldt ook voor het aanbieden

slag kunt gaan.

van bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten en (snuffel)stages.
Voor jongeren en scholen is het prettig om snel een overzicht

In de coronacrisis ziet 1 op de 3 mkb’ers de voordelen van

te hebben van bedrijven die open staan om jongeren te

digitaliseren. Dit blijkt uit de flitspeiling van het ministerie

inspireren.

van Economische Zaken van augustus 2020. Dit betekent dat
2 op de 3 mkb’ers de voordelen nog niet ziet. KVK is 1 van de

De lancering van dit platform valt gelijktijdig met de

partijen die zich inzet om hier iets aan te doen.

oprichting van Stichting SOB-HW waarmee de samenwerking
tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente structureel van
aard wordt.

10 december online
ondernemerscafé
Op donderdag 10 december organiseren OHW, Oké
Binnenmaas en Startersnetwerk Hoeksche Waard het eerste
ondernemerscafé. Het wordt een sportieve bijeenkomst;
speciale gasten zijn Roy Makaay en Leontien van Moorsel.
Wethouder Paul Boogaard vertelt over de uitkomsten van

Digitalisering is geen doel op zich maar een middel om je

de tweede ondernemerspeiling over de impact van de

bedrijfsproces te verbeteren en slimmer te ondernemen.

coronacrisis. Tijd: 16.00 -17.30 uur. Aanmelden kan via

Digitalisering kan helpen uw product of dienst te verbeteren.

o-hw.nl.

De wereld verandert, net als de voorkeuren van uw klanten.
Wie had 15 jaar geleden gedacht dat we zo makkelijk en snel
online spullen kopen? De consument verwacht dat een bedrijf
meegaat in zulke ontwikkelingen.
Bedenk wat u precies in uw bedrijf wilt verbeteren. Wilt
u een efficiënter werkproces, lagere kosten of meer
klanten? Analyseer wat er goed en minder goed gaat in uw
onderneming. Stel dan prioriteiten en kies waar digitalisering
het meeste zin heeft. Dit kan bijvoorbeeld met het ABCmodel. Dit model vat samen op welke vlakken u uw bedrijf
kunt digitaliseren: aanbod, bedrijfsvoering of commercie. U
leest erover in dit artikel van KVK.
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Van Hem& en ?
Burgemeester Bram van Hemmen is een podcast serie

Aanmelden voor de
Ondernemers Update

gestart waarin hij eens per 14 dagen in gesprek gaat met een
gast over wat er leeft en speelt in de Hoeksche Waard. De

Deze nieuwsbrief is ontstaan door de wens

podcast is te beluisteren via vrijwel alle podcastplatforms- en

ondernemers te informeren over ontwikkelingen

apps, waaronder Spotify en Soundcloud. Tips, opmerkingen

rondom de coronacrisis. De nieuwsbrief wordt per

en vragen zijn welkom via podcast@gemeentehw.nl.

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
Update rechtstreeks ontvangen? Stuur een mail
met als onderwerp Update en in de mail uw naam,
bedrijfsnaam en emailadres naar
kay.huijbregts@gemeentehw.nl.
In het eerste kwartaal 2021 stappen we over op een
digitale nieuwsbrief waar ondernemers zich voor aan
kunnen melden.
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