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Column Henk van Os
Beste ondernemer, 

Volgende week start de zomervakantie voor onze regio. Normaal is 

dit een periode waarin veel ondernemers even pauze kunnen 

nemen om de batterij op te laden of om in alle rust na te denken 

over nieuwe initiatieven. 

Het zal dit jaar ongetwijfeld heel anders zijn voor u. Geen tijd voor 

vakantie, maar doorwerken om de geleden schade enigszins terug 

te verdienen. Ik hoop van harte dat u met uw onderneming deze 

zware periode doorkomt. 

Inmiddels zijn de nieuwe compensatiemaatregelen vanuit het rijk beschikbaar. Maak hier zeker 

gebruik van als u hiervoor in aanmerking komt. Het kan net het verschil maken. Heeft u hierover 

vragen? Weet dat onze bedrijfscontactfunctionarissen u graag te woord staan. Ik wens u allen 

veel gezondheid, succes en een goede vakantie. 

 

Introductie Fiona Feelders 
Mijn naam is Fiona Feelders en vanaf 1 juli werk 

ik als bedrijfscontactfunctionaris voor de 

gemeente Ridderkerk. Daarvoor heb ik gewerkt 

als Klantmanager Werk op de afdeling 

Participatie bij de BAR-Organisatie. In deze rol 

heb ik mensen met een arbeidshandicap naar 

en op werk of verzelfstandiging begeleid. Dit 

ging meestal in afstemming met een 

(professioneel) netwerk om de persoon heen en 

een werkgever. Het contact met ondernemers vond ik zo leuk, dat ik besloot te reageren op de 

vacature van bedrijfscontactfunctionaris. Deze nieuwe uitdaging pak ik met plezier aan, want wat 

is Ridderkerk zonder ondernemers? Het enthousiasme, het denken in mogelijkheden, durven en 

doen. Kortom, ondernemers hebben Ridderkerk veel te bieden en ik maak graag kennis met u. 

-lees verder- 
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Ontwikkelperspectief 
Op 2 juli is hij goedgekeurd: het Ontwikkelperspectief 

Centrum Ridderkerk 2035! 

Dit ontwikkelperspectief functioneert vanaf nu als een 

beleidskader voor nieuwe ideeën uit de markt en plannen 

van de gemeente in de openbare ruimte. Daarnaast geeft 

het een mooi toekomstbeeld van hoe ons centrum er in de 

(nabije) toekomst uit zou kunnen zien. 

Het is een goede gewoonte in Ridderkerk om bij 

planvorming zoveel mogelijk in gesprek te gaan met de mensen voor wie we dat plan maken, 

waaronder ondernemers. Zo konden we het perspectief zo optimaal mogelijk maken. Voor alle 

ondernemers die hierbij betrokken waren en hun input hebben gegeven: hartelijk dank daarvoor! 

Wilt u het definitieve Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 nog eens rustig lezen, dan 

kunt u het op onze website vinden. 
   

 
  

   

 

 

 

Ridderhelden 

Op zaterdag 4 juli lanceerde wethouder Henk van Os met 

twee super-sidekicks officieel 'Ridderhelden'. 

Ridderkerkers kunnen dorpsgenoten die zich positief 

hebben onderscheiden nomineren voor een 

Ridderkerkpas met € 50 shoptegoed. Te besteden bij de 

winkels in Ridderkerk. Leuk project om mensen in het 

zonnetje te zetten en tegelijk de lokale ondernemers een 

steuntje in de rug te geven in deze lastige tijden. 

Ridderkerkers reageerden 'super' positief en gingen vrijwel direct bedenken wie het verdient om 

in het zonnetje gezet te worden. Op dit moment zijn ruim 40 lokale ondernemers aangesloten bij 

de actie waar straks de pas besteed kan worden. Wilt u ook meedoen? Meldt u zich aan via 

de website van Ridderhelden. 
   

 
  

   

 

 

 

Ridderkerse ondernemers ontmoetten 
elkaar online 

Op 2 juli jongstleden vond onze eerste webinar 

plaats en het was een groot succes! Diverse lokale 

ondernemers kwamen digitaal samen om dieper in te 

gaan op duurzaam ondernemen in ‘het nieuwe 

normaal’. Marten Japenga (wethouder) heette de 

deelnemers welkom en sprak over schokbestendige 

ondernemingen die opvallend vaak een duurzame 

bedrijfsvoering hebben. Michiel Vorstelman 

(gemeente Ridderkerk) sprak daarna over een aardgasvrij Ridderkerk en wat voor impact dit heeft 

op de ondernemers. Vervolgens informeerde Edo van Baars (gemeente Ridderkerk) de 

deelnemers over leningen en subsidies voor duurzaam ondernemen. Hendry Klooster (Enerless) 

vulde dit aan met een presentatie over de nieuwe subsidie voor bedrijfscollectieven. Als 

‘makelaar’ helpt hij ondernemingen om hiervoor de juiste stappen te zetten. Als u hier interesse 

in heeft kunt u contact opnemen via hklooster@enerless.nl. Tot slot sprak Pam van Wanrooij (PHI 

Factory) over hun ondersteuning aan bedrijven om circulair te worden in secundaire 

bedrijfsprocessen - facilitair, inkoop, maken van roadmaps. Tussen de presentaties door vond er 

een luchtige kennisquiz plaats. Meer informatie vind u op de website van Hart voor Klimaatzaken. 
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Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven 

Na goede ervaringen in andere gemeenten willen we 

kijken of we in Ridderkerk een Stichting Onderwijs 

Bedrijfsleven kunnen opzetten. Het doel is kinderen te 

laten zien wat er zoal gebeurt in het bedrijfsleven. Een 

belangrijke voorwaarde is daarvoor de betrokkenheid van 

de scholen. Zowel Farel als Gemini zijn op dit moment 

groot voorstander van een SOB-Ridderkerk. Aangezien 

een SOB bestaat uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven, zoeken wij nu vertegenwoordigers van 

het bedrijfsleven om van start te kunnen. Bij deze doen we dan ook een oproep aan enthousiaste 

en betrokken ondernemers om mee te doen. 

-lees verder- 
   

 
  

   

Lokaal inkopen 
Het thema Lokaal Inkopen is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Ridderkerk. We 

proberen zoveel mogelijk kansen te bieden aan lokale bedrijven en we vragen hier blijvend 

aandacht voor met inachtneming van de aanbestedingsregels. Om ondernemers hierbij te helpen 

publiceren wij op de website de geplande aanbestedingen op de inkoopkalender. Die kalender 

vindt u op de gemeentelijke website. Wilt u meer weten over ons inkoopbeleid klik dan hier.   
  

   

 
  

   

Aan-/afmelden nieuwsbrief 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan weten door af te melden via de link 

onderaan de nieuwsbrief. Het kan ook zo zijn dat u de nieuwsbrief via social media of andere 

wegen onder ogen hebt gekregen en hem graag in het vervolg wil ontvangen. Dat kan! 

Aanmelden kan via ondernemen@ridderkerk.nl. 
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

Voor een goede ontvangst voegt u ondernemen@ridderkerk.nl toe aan uw adresboek. 

Onze privacy verklaring vindt u op onze website 
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