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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 21 april
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 

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

Actuele informatie

Gezien de snel opeenvolgende 
ontwikkelingen, zou het kunnen 
dat informatie op deze pagina bij 
het verschijnen verouderd is. 

Raadpleeg daarom het internet 
voor de meest actuele informatie. 

UITGELICHT

Maart 2020

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

Goud voor Amy Bishop uit 
Dwingeloo. Tijdens de nationale 
kampioenschappen van Skills 
Heroes behaalde Amy de eerste 
prijs in de categorie schilder. Amy 
volgt haar praktijkopleiding bij de 
Schildersvakopleiding Assen. Haar 
leerbedrijf is Eggink Schilders 
in Dieverbrug. In september 
mag Amy naar Oostenrijk voor de 
Europese kampioenschappen.

Camping De Meistershof op 
Lheebroek mocht onlangs een 
Green Key Gold Certificaat in 
ontvangst nemen. Green Key 
is hét internationale keurmerk 
voor duurzame bedrijven in de 
recreatie- en vrijetijdsbranche.  
Zij gaan daarbij een stap 
verder dan de normale wet- en 
regelgeving vereist.

Wil je ook een bedrijf uitlichten? 

Laat het ons weten!

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis 
kunnen tijdelijk voor maximaal drie maanden extra ondersteuning 
krijgen. Deze uitkering bedraagt €1.500,- netto per maand die je niet 
terug hoeft te betalen. Meld je alleen als je vanaf 1 maart 2020 in de 
financiële problemen bent gekomen als gevolg van Corona-gerelateerde 
maatregelen. Zo wordt onbedoeld gebruik voorkomen. Vooralsnog kun 
je er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. 
Meer informatie op de website van de gemeente.

AANBIEDING recreatieondernemers
Om het recreatieve aanbod van Westerveld beter in de ‘etalage’ te zetten, is 
er een interessante aanbieding voor recreatieve ondernemers in Westerveld.  
Je kunt gebruik maken van een fotograaf, een Duitse vertaler en/of een 
screening van je website en social media met korting. 
 
Ook de planning en de communicatie worden voor je uit handen genomen. 
Er is een bijdrage vanuit het Ondernemersfonds Westerveld beschikbaar 
gesteld en je ontvangt extra korting als je ambassadeur van Het Nationale 
Park van Drenthe bent. De korting van deze laatste twee kunnen oplopen 
tot wel €135 per bedrijf. Geef je keuze door voor 15 april. 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar 
marieke@hetnationaleparkvandrenthe.nl

Stichting 
Ondernemersfonds 
Westerveld tekent bij
Het was al bekendgemaakt, maar 
nu ook officieel op papier: Het 
ondernemersfonds is met vijf 
jaar verlengd. Wethouder Jelle de 
Haas van de gemeente Westerveld 
en Ronald Visser van stichting 
Ondernemersfonds Westerveld 
ondertekenden op 4 maart een 
overeenkomst met betrekking 
tot voortzetting van het fonds. 
Het ondernemersfonds is in 2017 
opgezet. Na een experimenteer-
periode van drie jaar is het 
ondernemersfonds geëvalueerd 
en heeft de gemeenteraad 
besloten het project voor vijf jaar 
door te zetten. 

Ondersteuning
Het kabinet biedt ondersteuning om banen en inkomens te beschermen 
en neemt maatregelen om de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en 
grootbedrijven op te vangen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven 
hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging 
en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra 
kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Kijk op de website 
van de gemeente Westerveld en de rijksoverheid welke regelingen er van kracht 
zijn. Op ondernemendwesterveld.nl staat een overzicht met handige links.

MAART

Zet je bedrijf in de etalage
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.

On
dernemersfonds

Westerveld

ONDERSTEUND DOOR

Restaurants hebben hun deuren 
moeten sluiten. Diverse restaurants 
in de gemeente proberen met 
afhaal- of bezorgservice hun klanten 
tegemoet te komen. Restaurant 
De Sluiswachter in Dieverbrug 
probeert met dinercheques de 
inkomstenderving deze periode te 
beperken. De dinercheque kun je 
verzilveren vanaf het moment dat 
het restaurant weer open gaat. 

Jeroen Kiewiet van De Tippe 
in Vledder heeft niet voor een 
dinerbonnensysteem gekozen. ‘We 
hopen dat onze reguliere gasten er 
voor kiezen om een maaltijd te gaan 
afhalen. Met onze Tafeltje Dekje 
Maaltijdservice kunnen we gewoon 
doorgaan. Toen het restaurant 
dicht moest, hebben we alle verse 
voorraden verwerkt tot soepen en 
maaltijden voor de maaltijdservice, 
zodat we niets weg hoeven te gooien. 
Op vrijdag, zaterdag en zondag 
kunnen mensen bij ons eenvoudige 

maaltijden afhalen, zoals patat met 
een snack, schnitzels, spareribs 
en kippenvleugels. De meeste 
apparatuur staat in de spaarstand, 
geplande investeringen staan even 
on hold. Het is nu even op een houtje 
bijten, hopelijk niet te lang.’ 

Waar het reguliere werk voor de 
ene ondernemer stil komt te liggen, 
heeft de andere ondernemer het 
momenteel heel druk. Bij de Coop in 
Vledder en Diever stromen de online 
bestellingen van boodschappen 
binnen. Telefonische bestellingen, 
vaak gedaan door ouderen die niet 
online kunnen bestellen, kunnen ze 
echter niet aannemen. ‘We zouden dan 
ook graag mensen die boodschappen 
willen doen voor oudere mensen 
willen oproepen om zich bij de 
Coop in Vledder (0521-382525) of 
Diever (0521-591562) te melden. Wij 
kunnen deze vrijwilligers rechtstreeks 
koppelen aan ouderen die ons bellen 
voor het bezorgen van boodschappen.’

Ook andere winkeliers die hun winkel 
open mogen houden, spelen in op de 
behoefte van de mensen om liever 
niet de deur uit te gaan. Winkeliers als 
bakkers, slagers en bloemisten bieden 
bezorgservice aan. Daarnaast zijn er 
ook acties vanuit andere bedrijven 
en organisaties. Zo biedt brengen 
de medewerekrs van Bibliotheek 
Westerveld gereserveerde boeken aan 
huis en biedt de bibliotheek iedereen, 
dus ook als je geen lid bent, toegang 
tot de online bibliotheek waar je 
e-books en gratis luisterboeken kunt 
downloaden en zetten sportscholen 
filmpjes van lessen online. 

Op de website
www.ondernemendwesterveld.nl 
vind je een overzicht met de vele 
initiatieven van de ondernemers 
in Westerveld. Ook is er een 
overzicht te vinden met links waar 
je als ondernemer terecht kunt voor 
informatie, vragen en hulp.

Hoe kan jij circulair 
ondernemen? 

Wat houdt circulair ondernemen 
precies in en wat is de meer-
waarde ervan? Hoe kun je 
praktisch, snel en winstgevend 
circulair ondernemen? Om een 
bedrijf te veranderen naar een 
onderneming met elementen 
van de circulaire economie 
organiseert Kennispoort Regio 
Zwolle zogenoemde Circular 
Business Design Tracks, oftewel 
Circo Tracks. 

Op 22 april start de Circo Track 
‘De Circulaire Bouwketen’. 
Op 20 mei start de Circo Track 
Maakindustrie.

Het Coronavirus is onze samenleving binnengedrongen en legt inmiddels 
een enorme druk op de samenleving en maatschappij. Op jou als mens, als 
burger en niet in de laatste plaats als ondernemer. Ook ervaar je de effecten 
op jouw sociale omgeving, jouw familie, vrienden, collega ondernemers en 
zakelijke relaties. Om deze pandemie te beperken hebben wij gezamenlijk 
onze verantwoording te nemen om besmetting en verdere verspreiding 
van dit virus te voorkomen. Het doet een groot beroep op ons naoberschap, 
het naar elkaar omzien. We zien dat ook de vele Westerveldse ondernemers 
economisch worden getroffen door de maatregelen om het Coronavirus in 
te perken. De gemeente doet er alles aan om zo snel als mogelijk uitvoering 
te geven aan de overheidsmaatregelen.
Via deze weg willen we de ondernemers uit onze gemeente een hart onder 
de riem steken en ze veel sterkte toewensen. 
Wij hopen dat iedereen gezond is en dat we elkaar snel weer kunnen zien. 

Koepel Ondernemend Westerveld, 
Ondernemersfonds Westerveld en Gemeente Westerveld

Ondernemers in Westerveld spelen in op actualiteit

Beste ondernemers in Westerveld,

Mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds

GEMEENTEBREED 
•  Kortingsactie: 
    Zet je bedrijf in de etalage  
•  Bijeenkomst 
    evenementenorganisatie

DIEVER 
•  Pannakooi 
•  Paardenmarathon 

UFFELTE 
•  Website Uffelte.nu 

HAVELTE 
•  Toekomstvisie Sportpark 
Meerkamp

DWINGELOO 
•  Koningsdag 

Het is prachtig om te zien hoe onze Westerveldse ondernemers 
creatief en inventief worden in deze bijzondere tijden. 


