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Creatief (mee)denken
De gevolgen van het coronavirus raken veel ondernemers in onze
gemeente. Sommige ondernemers moeten hun bedrijf verplicht sluiten,
anderen maken zich zorgen over de continuïteit van hun bedrijf. Toch
ontstaan er vanuit verschillende ondernemingen juist nu ook creatieve
oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het afhalen van maaltijden bij
restaurants, het afhalen van haarproducten bij de kapper of het verzorgen
van maaltijden voor hen die het financieel niet breed hebben.
Ook vanuit andere hoeken wordt er creatief (mee)gedacht, zoals in de
vorm van het vragenloket voor ondernemers, waarover op deze pagina
meer te lezen is. Andere creatieve meedenkers bevinden zich binnen
het gemeentehuis (of op hun thuiswerkplek). Er is hard gewerkt aan het
snel realiseren en uitrollen van de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig
Ondernemers (TOZO). We zien nu al dat hier veel gebruik van wordt
gemaakt. Op deze manier hopen we veel ondernemers in Westerveld deze
periode door te helpen. Ook is er gelobbyd richting het Rijk waardoor nu
meer ondernemingen van verschillende regelingen gebruik kunnen maken.

De lokale impact van het
coronavirus wordt gemonitord
vanuit de regionale samenwerking Regio Zwolle en
provincie Drenthe. Hierop
worden plannen gemaakt om
de economie op te starten zodra
dat kan. Er wordt een vinger aan
de pols gehouden bij de uitvoering van de hupmaatregelen van het Rijk en
er worden kansen gecreëerd voor meer digitale leer- en ontwikkeltrajecten.
Laten we zo allemaal creatief (mee)denken in deze tijd. Kijk om u heen, waar u
steun in welke vorm dan ook, kunt verlenen. Denk bijvoorbeeld aan het doen
van boodschappen voor hen die de deur niet uitkunnen. Help een mantelzorger
die nu een moeilijke tijd doormaakt. Ga op ‘raamvisite’ bij ouderen om te laten
zien dat er ook aan hen gedacht wordt. En denk vooral extra aan de lokale
ondernemers, zodat we daar ook ná deze coronatijd terecht kunnen.
Wethouder De Haas

Extra ondersteuning voor ondernemers
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Veel ondernemers ervaren negatieve effecten van de maatregelen rondom
het coronavirus. Om een steuntje in de rug te geven aan Drentse ondernemers
en hen te helpen bij hun specifieke situatie is het ondernemersloket
Ik Ben Drents Ondernemer tijdelijk flink uitgebreid.

Gratis accommodatie
voor mensen in de zorg

Even rustig aan het werk

RCN de Noordster in Dwingeloo
biedt gratis accommodaties
aan mensen die werkzaam zijn
in de medische zorg. Hiermee
kunnen zorgmedewerkers hun
reistijd verkorten of de kans op
besmetting voor hun gezin/
huisgenoten verkleinen.

Ondernemersfair naar voorjaar 2021

Dardo van den Boogaard is een
van de zeven zorgmedewerkers
die momenteel dankbaar
gebruik maken van dit aanbod.
Vanwege een lange reistijd
van zijn woonplaats naar zijn
werk en zijn lange werkdagen
is een tijdelijke woonplek in
Dwingeloo een uitkomst voor
hem. ‘Normaalgesproken werk
ik elke dag op een andere
locatie in heel Nederland.
Vanwege het coronavirus heb
ik er voor gekozen nu langere
tijd op één locatie te werken:
woonzorgcentrum Noorderbrug
in Hoogeveen. Het aanbod van
RCN greep ik met beide handen
aan. Ik ben nu binnen 20 minuten
op mijn werk en kan hier heerlijk
ontspannen midden in de natuur.’

In verband met de effecten van de Covid-19 situatie is besloten de
Ondernemersfair Westerveld niet in het najaar van 2020 te laten
plaatsvinden maar in maart 2021. Met de start van het toeristisch- en
buitenseizoen hét uitgelezen moment om je te presenteren aan je klanten.
Deelname aan de beurs draagt voor alle ondernemers volop bij aan
een gezamenlijk gevoel van een hernieuwde start in het voorjaar.

Parkmanager Bertil Kaspers: ‘Als
RCN doen we dit graag. Landelijk
bieden we honderd mensen een
plek. Als ondernemers moeten
we met elkaar zorgen dat we hier
zo snel mogelijk weer uitkomen.’

Susan Mouwen uit Dwingeloo
is docent communicatie aan
Hogeschool Van Hall Larenstein
in Leeuwarden. Vanwege het
coronavirus geeft zij haar lessen
vanuit huis. Omdat ook haar man,
twee kinderen van 10 en 12 jaar
en honden thuis zijn, vindt Susan
daar niet altijd de rust die nodig
is voor skypemeetings of het
opnemen van videolessen voor
haar studenten. Daarom maakte
ze gebruik van het aanbod om
in de (tijdelijk verplicht gesloten)
vergaderlocatie Dwingelderheem
te komen werken.

‘Het is hier heerlijk rustig werken
in een gezellige ambiance en mooi
uitzicht. Ik kan hier ongestoord bellen
of videobellen. Mijn lessen geef ik nu
vanuit hier, live of ik neem filmpjes
op. Even weg zijn van huis is trouwens
ook wel fijn en je doet in een andere
omgeving ook weer veel inspiratie op.’
Naast Dwingelderheem stellen
ook anderen zoals B&B de Ster van
Dwingeloo, RCN de Noordster in
Dwingeloo, Landhotel Diever en
Vakantiepark de Wiltzang in Ruinen/
Dwingeloo hun accommodatie
beschikbaar als werkplek.

Ondernemerspeiling
Regio Zwolle Brigade is opgericht om ondernemers te helpen door de
crisis te komen. In opdracht van alle 22 gemeenten die onder Regio Zwolle
vallen (waaronder gemeente Westerveld), VNO-NCW, MKB regio Zwolle en
EBRZ is er een gezamenlijk onderzoek onder ondernemers.
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de overheid te
informeren over de behoefte aan hulpmaatregelen in het kader van de
coronacrisis. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 tot 10
minuten in beslag. Een link naar de vragenlijst vind je op de website.

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.

VRAGENLOKET

Ondernemendwesterveld.nl
Dé plek voor ondernemers in
Westerveld, ook in coronatijd.
Initiatieven
Op de website staat een
verzameling van initiatieven die
in deze periode in de gemeente
ontstaan. Interessant voor
ondernemers en inwoners van
Westerveld.
Interessante links
Interessante informatie over
de maatregelen, beschikbare
regelingen en draaiboeken
voor ondernemers.
Personeel
We brengen vraag en aanbod
van personeel als gevolg van
de coronamaatregelen met
elkaar in contact.
Heb jij niet voldoende werk
voor jouw medewerkers of
kun jij wel wat ondersteuning
gebruiken? Laat het weten.

VRAGENLOKET: Wij zijn er voor je
De gemeente Westerveld, Ondernemersfonds Westerveld en
Koepel Ondernemend Westerveld proberen er zoveel mogelijk voor de
ondernemers te zijn.
Heb je vragen of kom je ergens niet uit, neem dan contact op via:
info@gemeentewesterveld.nl / 14 0521
info@ondernemersfondswesterveld.nl / 0683798374

Ervaring met de TOZO regeling: opgelucht!
Renske Flisijn van Theehuys de Anserdennen maakte gebruik van de
TOZO regeling (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers):
‘Gelukkig heb ik nog nooit eerder een uitkering of toeslag hoeven
aanvragen. Dat maakte het dan nu ook wel erg beladen en ongemakkelijk
om te doen. Doordat de informatie gemakkelijk te vinden en helder was,
kon ik mijn verzoek heel snel indienen. Erg verbaasd maar ook opgelucht
was ik, dat ik diezelfde week al een positieve reactie kreeg.’
Renske omschrijft haar ervaring met de TOZO als: ‘Kort maar krachtig.
Zelfs toen er even verwarring was in welke gemeente ik zou wonen, is
er super snel gehandeld. In al mijn onzekerheid over hoe het nu verder
moet heeft dit een enorme bijdrage geleverd aan het gevoel er niet
alleen voor te staan.’

COLOFON
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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 19 mei
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl.
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