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Ondernemend Westerveld

Deze ondernemerspagina is een initiatief van Koepel Ondernemend Westerveld, 
Ondernemersfonds Westerveld en Gemeente Westerveld. De pagina verschijnt iedere 
laatste woensdag van de maand met interessante informatie voor en door ondernemers. 
 
Nieuws of activiteiten voor de volgende pagina kunnen uiterlijk 18 februari 
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 

Redactie  Alanda! marketing en communicatie 
Vormgeving  Comm|Vorm communicatie & vormgeving

Wil jij je in je bedrijf persoonlijk ontwikkelen of wil je je medewerkers 
die kans geven? Kijk dan eens naar de subsidiemogelijkheden vanuit 
het Ontwikkelfonds van de Human Capital Agenda Regio Zwolle. Je 
kunt namelijk de helft van het opleidingsgeld gesubsidieerd krijgen. 
Ook zelfstandigen kunnen van het fonds gebruik maken. De subsidie is 
eenvoudig aangevraagd, je hoeft slechts 1,5 A-4tje in te vullen. 

Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

Hét Duurzaam Drenthe Event
Bouwbedrijf Broekman uit Nijensleek - specialist in energiezuinig en 
energieneutraal bouwen - werd uitgeroepen tot Hét Duurzame Drentse 
Bedrijf van 2019. De organisatie is nu op zoek naar een opvolger. Ben jij 
of ken jij een Drentse ondernemer die erg duurzaam bezig is binnen zijn/
haar organisatie? Nomineer deze onderneming dan en misschien wordt 
het wel hét duurzame Drentse bedrijf van 2020! 
Je kunt tot 16 maart bedrijven nomineren. 
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

NOTEER IN DE AGENDA
Het allerlaatste Duurzaam Drenthe Event, waar ondernemers, particulieren 
en adviseurs elkaar ontmoeten en helpen om samen duurzame ideeën te 
verwezenlijken, vindt plaats op vrijdag 24 april.

Wat moet je als je tegen je pensioen 
aanloopt en geen opvolger 
hebt voor je bedrijf? Tijdig actie 
ondernemen, is het advies van 
ondernemer Jantinus Haveman uit 
Dieverbrug. Jantinus nam een coach 
in de arm en inventariseerde zijn 
mogelijkheden. Met als resultaat 
een mooie samenwerking met een 
collega-ondernemer uit Westerveld. 

Jantinus is 58. Vorig jaar vierde hij het 
20-jarig bestaan van zijn grondverzet- 
en transportbedrijf. Hoewel de 
energieke en goedlachse ondernemer 
nu nog niet van plan is te stoppen 
met werken, realiseerde hij zich wel 
dat hij naar de toekomst moest kijken. 
‘Mijn bedrijf is mijn pensioen. Ik heb 
geen opvolger, hoe moet dat dan 
later? Als je tot je 65e door wil gaan, 
is het niet rendabel om nog veel in je 
bedrijf te investeren. Maar dan is de 
drive eruit en dat wilde ik niet.’ 

Via zijn boekhouder kwam Jantinus 
in contact met een coach die hem op 
een andere manier naar zijn bedrijf 
liet kijken. De coach gaf hem een 
stappenplan om naar zijn pensioen toe 
te werken. Jantinus ging met de bank 
en de vakorganisatie om tafel en met 
zijn goede jaarcijfers op zoek naar een 
overname- of samenwerkingspartij. 

Die partij werd gevonden in 
Loonbedrijf Leffers in Havelte. ‘We 
bleken elkaar uitstekend aan te 
vullen. Zowel qua werkzaamheden 
als qua klantenbestand bleek er 
slechts een kleine overlap. Na ruim 
een half jaar onderzoeken besloten 
we samen een vof op te richten. In de 
zeven jaar tot mijn pensioen zal het 
bedrijf langzaamaan steeds meer in 
eigendom van Leffers komen.’

De constructie blijkt voor beide 
partijen een aantrekkelijke oplossing. 
‘Ik heb nog steeds de mooiste baan 
van de wereld,’ zegt Jantinus. ‘Ik 
ga me meer bezighouden met de 
buitendienst, de acquisitie en het 
begeleiden en opleiden van jonge 
medewerkers.’ Dat hij het niet meer 
alleen voor het zeggen heeft, vindt 
hij niet erg. ‘Je moet wel echt de tijd 
nemen om er aan te wennen, maar ik 
zie het als een groot voordeel.’
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Iedere maand nieuws, evenementen, tips en weetjes van en voor Westerveldse ondernemers. Online te vinden op www.ondernemendwesterveld.nl

www.ondernemersfondswesterveld.nl

www.ondernemendwesterveld.nl

www.gemeentewesterveld.nl

Verschillende bedrijven in 
Westerveld ontvingen onlangs een 
Gouden Zoover Award. Camping 
Het Noordenveld in Wapse 
ontving naast de Gouden Zoover 
Award ook de Zoover Awards 
‘Beste Accommodatie van Drenthe’ 
en ‘Beste Camping van Nederland’.

Register Podoloog Aart Scherff 
opende op 3 januari de deuren 
van Podologie Dwingeloo, 
gevestigd in de praktijk van 
Nijstad Fysiotherapie aan de 
Nijstad 4 in Dwingeloo.

Na 30 jaar hebben Leo en 
Hanneke Stolk besloten om 
in december de winkel aan de 
Entingheweg in Dwingeloo te 
sluiten. Leo gaat nog wel door 
met zijn installatiewerk. 

De glossy InWesterveld 
Magazine verschijnt begin mei. 
Bedrijven en organisaties kunnen 
aanhaken op het thema BUITEN.

Jeanine van der Zijden  
(Hoeve Morgenster, Doldersum) 
is gestart met Speluitje - 
interactieve groepsspellen.

Vijf tuinders uit Westerveld 
hebben een project van 
een Armeense collega 
gestimuleerd en gefinancierd 
via microkrediet. Een mooi 
voorbeeld van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.

Wil je ook een bedrijf uitlichten? 

Laat het ons weten!

Jantinus Haveman
Ondernemer

AGENDA februari
30/1 Informatieavond Wet Kwaliteitsborging bouw (WKB) 19.00 - 22.00 uur Gemeentehuis, Diever

31/1 Informele bijeenkomst zp’ers Westerveld 17.00 uur De Bospub, Lhee/Dwingeloo

3 - 7 Week van de Circulaire Economie

5 Koepelvergadering 20.00 uur Vledder

12 Informatiebijeenkomst Evenementen 19.30 uur Oens Huus, Wapse

30 Het Soepie van Westerveld 12.00 - 13.00 uur Jan Thijs Seinenhof, Diever

Heb jij het beste 
business idee van Drenthe?
Ben jij een startende ondernemer met een goed idee en kun je wel een 
extra steuntje in de rug gebruiken? Schrijf je dan in voor Business Voice 
Drenthe en krijg de gelegenheid om jouw business idee naar buiten te 
brengen en te pitchen bij professionals.

Schrijf je uiterlijk 28 februari in om kans te maken op een podiumplek 
van Business Voice op 7 april. Als jouw idee wordt gekozen mag je eerst 
pitchen voor een jury, die daarna de zes deelnemers selecteert voor de 
voorrondes op 24 en 27 februari en 2 maart. 

Meer informatie op 
ondernemendwesterveld.nl.

Westerveld op televisie
Op zondag 2 februari om 16.30 uur is Zuidwest-Drenthe te zien in het 
nieuwe lifestyleprogramma Nederland Ontdekt op RTL4. 

Herhalingen zijn te zien op zaterdag 8 februari om 10.30 uur en 
zaterdag 28 maart om 10.30 uur.

Informatiebijeenkomst Organiseren 
van evenementen in Westerveld

Heb je te maken of krijg je maken met het organiseren van een evenement in 
Westerveld, dan kun je je laten informeren tijdens een informatiebijeenkomst 
op woensdag 12 februari om 19.30 uur in Ons Dorpshuis in Wapse.
 
Tijdens deze avond komen aan het woord: Linda van Voorst (vergunningverlener 
gemeente Westerveld; over aanvraag en proces), Marieke Sikkens (Stichting 
Toeristische Promotie Westerveld, over promotie en marketing en 
ondersteuningsmogelijkheden), Marjolein Rink (Ondernemersfonds Westerveld) 
en Catrien Scholten (Provincie Drenthe; over evenementen in de natuur). 
Opgave voor 9 februari via info@gemeentewesterveld.nl. 

Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

Ondernemer aan het woord: Jantinus Haveman

Doe een opleiding mét subsidie

Heeft u contact gehad met een medewerker van Upgrade jezelf Regio Zwolle?

 Ja, met

 Nee

Gevraagd subsidiebedrag

Ontvangt u reeds subsidie voor deze activiteit?

 Ja, via

 Nee

Zijn er voor deze activiteit andere voorliggende voorzieningen beschikbaar?

 Ja, via

 Nee

Aanvraagformulier
Subsidie Human Capital Agenda
Individuele werkgever

Naam aanvrager

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Telefoon

E-mail

Rekeningnummer

t.n.v.

Rechtsvorm

KvK

€

* Voeg een recent KvK uittreksel toe

* Dit bedrag terug laten komen in uw begroting

Versie - December 2019

Algemene gegevens

Versie - December 2019

  Ik heb dit dit aanvraagformulier naar waarheid ingevuld  

en zal de benodigde bijlagen* meesturen met mijn aanvraag.

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Aan te leveren bijlagen:

 Ingevuld Aanvraagformulier Subsidie Human Capital Agenda

 Uittreksel Kamer van Koophandel

 Offerte van de opleider met beschrijving scholingstraject

Ondertekening voor akkoord

E-mail dit document samen met onderstaande bijlagen naar postbus@zwolle.nl ter attentie van het subsidieloket.

Voeg een handtekening toe door middel van een PDF-programma Uitleg digitale handtekening
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Winterzinnen
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.
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