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Aan de gemeenteraad,
Namens de wethouder Economie doe ik u hierbij toekomen nr. 6 (juni/juli) 2022 van de Nieuwsbrief
Ondernemend Ridderkerk: Nieuwsbrief Ondernemend Ridderkerk Juli 2022
Met vriendelijke groet,
Dennis Rietveld
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Nieuwsbrief ondernemend Ridderkerk
Juli 2022
Terugblik op de ondernemerslunch van
vrijdag 1 juli
Op vrijdag 1 juli vond de Ondernemerslunch Ridderkerk
plaats bij MEAT Franky's. Wethouder van Os opende de
tweemaandelijkse
ondernemerslunch
met
een
welkomswoord en een doorkijkje naar de plannen voor de
lokale economie uit het coalitieakkoord "Hart voor een
toekomstbestendig
Ridderkerk".
Ongeveer
vijftig
Ridderkerkse ondernemers wisten deze middag tijd in
hun agenda vrij te maken om elkaar beter te leren kennen of bij te praten met oude bekenden.
Uiteraard was deze laatste lunch voor de zomervakantie weer uitmuntend verzorgd door MEAT
Franky's. Na de zomervakantie organiseren uiteraard weer nieuwe lunches voor onze
ondernemers op mooie locaties. U bent ook dan weer van harte welkom.

Onafhankelijk
Ondernemers

advies

Energieloket

Een investering in duurzame energie is voor
ondernemers een investering met grote onzekerheid.
Wat is de beste oplossing voor uw bedrijf? Wat komt er
allemaal bij kijken? En wat is een betrouwbare
leverancier?
Eem belangrijke eerste stap is dus die vragen helder te krijgen en daarvoor reikt de gemeente
Ridderkerk de helpende hand. Stichting Energieke Regio is het Zakelijk Energieloket voor
ondernemers in onder andere Ridderkerk. U kunt een afspraak bij het loket maken voor een
intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt verkend waar de behoeftes liggen. Op hoofdlijnen
worden de duurzame oplossingen, wettelijke plichten en subsidieregelingen besproken.
Stichting Energieke Regio geeft advies over onder andere energie besparen, energie opwekken
en duurzame nieuwbouw.
Voor specialistisch advies kan er een beroep gedaan worden op subsidiespecialisten,
energielabelspecialisten, monumenten- en erfgoedadviseurs en technische installatieadviseurs.
U bepaalt zelf hoe lang en op welke onderdelen u begeleid wilt worden en wie de maatregelen
mag uitvoeren.
Wilt u een afspraak maken voor een gratis intakegesprek? Meld u dan aan bij Stichting
Energieke Regio via www.energiekeregio.nl/BAR-aanmelden-intake.

Innovation High Five klaar voor
eindsprint
In 2019 richtten ondernemers, gemeenten en
onderwijs samen de Innovation Board
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
op. Aangemoedigd door een stevige subsidie
van het Ministerie van Economische zaken
ging het driejarige programma ‘Innovatie High Five’ van start. Nu het laatste jaar van het
programma is ingegaan heeft de Board de eindsprint ingezet. Doel: vernieuwing in het
regionale bedrijfsleven nog meer stimuleren.
In de eerste periode van 2022 zag de Innovation Board een stijging van het aantal aanvragen
voor ondersteuning. Er is dit jaar nog voldoende ruimte voor ondernemers die hun innovatieve
ideeën willen pitchen bij de Board.
Er zijn ook mooie Ridderkerkse voorbeelden waar de Board bedrijven hielp een stap in de
goede richting te zetten:
The 2B Collective
Mooi voorbeeld van een innovatief Ridderkerks bedrijf dat ondersteuning kreeg van de
Innovation Board: The 2B Collective. Het bedrijf ontwikkelde software om mensen in beweging
te krijgen duurzamer te denken en te doen. Bekijk hier de video.
Van Vugt Kruiden en Compostandig: compost uit restafval
De Innovation Board bracht ook Compostandig en Van Vugt Kruiden bij elkaar. De een met de
wens zijn nieuw ontwikkelde compostmachine te testen, de ander wil meer doen met
reststromen. Samen kijken zij nu of er in samenwerking compost kan worden gemaakt.
Deze samenwerking leidt uiteindelijk niet alleen tot minder kunstmest, maar ook tot gezondere
landbouwgrond. Ook scheelt het in de portemonnee. De ene ondernemer is geen geld kwijt aan
het afvoeren van deze reststroom. De ander lanceert met een kleine versnelling een gezonde
nieuwe business. Zo staat de Board aan de basis van de introductie van een nieuwe en
duurzame manier van werken.
Wil jij hulp bij je innovatieve idee?
Leg je idee voor aan de Board. Die stelt zich op als kritische sparringpartner: waarom is jouw
idee zo’n goed idee? Waarom voegt het iets toe? Vervolgens kijken de leden van de Board wat
zij vanuit hun ervaring, kennis/kunde en netwerk kunnen toevoegen. En ja, dat kan ook een
subsidie zijn.
Kijk voor meer info op www.ridderkerk.nl/innovatie.

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

