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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 16 juni
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 
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VRAGENLOKET: Wij zijn er voor je
Ondernemendwesterveld.nl is dé plek voor ondernemers in Westerveld, 
ook in coronatijd. Heb je vragen of kom je ergens niet uit? De gemeente 
Westerveld, Ondernemersfonds Westerveld en Koepel Ondernemend 
Westerveld helpen je graag verder. 

Neem contact op via: 
info@gemeentewesterveld.nl, tel. 14 0521 of 
info@ondernemersfondswesterveld.nl, tel. 0683798374.

Mei 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

Drentse 
Onderneming 
van het jaar
In de zoektocht naar dé Drentse 
Onderneming van het Jaar 2020, 
zoekt de jury naar bedrijven 
die door hun inzet, innovaties, 
maatschappelijke betrokkenheid, 
beleid en strategie boven het 
maaiveld uitsteken. Nomineer een 
ondernemer of schrijf je eigen 
onderneming in. Inschrijven kan 
tot en met 5 juni 2020.

Ook in deze tijd staan de 
ondernemers voor ons klaar 
door (op alternatieve manieren) 
hun diensten en producten 
aan te bieden. Ondersteun 
lokale ondernemers door bij 
hen te blijven winkelen. Onze 
ondernemers zijn belangrijk voor 
de leefbaarheid in de dorpen 
en ondersteunen verenigingen 
en evenementen waar wij als 

inwoners weer dankbaar gebruik 
van maken. 
Ondanks dat de bedrijven nog niet 
alle activiteiten hebben kunnen 
oppakken, staan ze niet stil. 
Het Ondernemersfonds maakte 
onlangs een video met beelden 
van onze lokale ondernemers 
aan het werk tijdens deze 
coronaperiode. Bekijk de video op 
ondernemendwesterveld.nl.

#Ondernemerschallenge
Doe mee met de #ondernemerschallenge: Koop een week zo vaak mogelijk lokaal. 
Post jouw aankoopervaring op social media met #ondernemerschallenge en tag 
de ondernemer.

Wees loyaal: koop lokaal
Webinars voor 
Drentse ondernemers

Steeds meer ondernemers merken de gevolgen van het coronavirus. Gelukkig 
worden er talloze initiatieven gestart om de strijd aan te gaan. We zien ook dat 
er (tijdelijke) samenwerkingen ontstaan tussen ondernemers. Zoals in Havelte 
waar een restauranthouder, een slager en een bloemist een actie organiseerden 
voor Moederdag. En ook in Dwingeloo grepen samenwerkende ondernemers 
Moederdag aan om inkomsten te genereren, onder andere voor het dorpshuis. 
 
‘Een goede ontwikkeling,’ vindt Annet Varekamp die als voorzitter van de Koepel 
samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. ‘Door onderling steun te zoeken 
en plannen te ontwikkelen versterken de ondernemers elkaar. Mijns inziens zijn 
er nog veel te weinig collectieve initiatieven. Ik ervaar dat veel ondernemers 
uit onzekerheid over de verdere ontwikkeling van het virus en de beperkende 
maatregelen toch gaan voor de eigen zaak. Ze moeten immers overleven.’

Fondsmanager Marjolein Rink herkent dit en stimuleert ondernemers om ook 
in deze tijd collectieve initiatieven uit te denken/-werken. ‘Ik merk dat er minder 
oog is voor samen optrekken, terwijl dát bedrijven wellicht juist door deze tijd 
kan krijgen. De afgelopen jaren heb ik gezien dat er in de gemeente heel veel 
energie zit en er ideeën zijn. Ik zie dat graag weer terugkomen.’
 
Vanuit het Ondernemersfonds kunnen collectieve initiatieven ondersteund worden, 
zowel met kennis als met geld. ‘We willen ondernemers graag stimuleren om met 
elkaar te bekijken wat zij nodig hebben. Kijk bijvoorbeeld eens binnen jouw sector, 
jouw dorp of de gemeente waar kansen liggen die nu onbenut blijven. Ik denk ook 
graag met jullie mee over de mogelijkheden, dus neem contact op via de mail of 
telefonisch. Het vernieuwde aanvraagformulier staat op de website.’

Ondernemersfonds en Koepel ondersteunen samenwerking
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Terrasroute Diever
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.

On
dernemersfonds

Westerveld

ONDERSTEUND DOOR

Gemeente Westerveld heeft een 
belangrijke doelstelling: Iedereen 
doet mee. Daarbij is het creëren van 
een sterke economie heel belangrijk. 
Een economie waarin nieuwe 
bedrijvigheid ontstaat door verbinding 
te leggen met maatschappelijke 
kansen op het gebied van slimme 
mobiliteit, duurzame energie, gezond 
ouder worden, digitalisering of 
circulaire economie.

Heb je vragen over deze maatschap-
pelijke vraagstukken, wil je hierop  
innoveren, zoek je hierin netwerk-

partners uit de regio, zoek je 
financiering, heb je uitbreidings-
plannen of wil je verduurzamen? Dan 
kun je terecht bij Rianne Schuinder, 
bedrijvencontactfunctionaris 
& beleidsmedewerker EZ bij de 
gemeente Westerveld.
 
Werk & Inkomen
Vanaf 1 januari 2020 worden de 
taken vanuit de Participatiewet op 
het gebied van Werk & Inkomen 
weer uitgevoerd door de gemeente 
Westerveld. De Participatiewet heeft 
als doel om meer mensen werk te 

laten vinden om zo minder afhankelijk 
te zijn van een uitkering.

Je kunt bij de medewerkers van Werk & 
Inkomen onder andere terecht voor het 
invullen van (toekomstige) vacatures, 
informatie over mogelijkheden 
m.b.t. (financiële) voordelen, arbeids-
marktprognoses, ondersteuning op 
werkvloer (jobcoach) en het creëren 
van specifieke arbeidsplaatsen, de 
opzet en/of invulling van werk-
ervaringsplaatsen en/of stages of 
leerwerktrajecten.

Om Drentse ondernemers in 
tijden van corona goed te blijven 
helpen organiseert ‘Ik Ben Drents 
Ondernemer’ verschillende 
webinars. Of je nu je bedrijf 
wilt vergroenen, internationaal 
zaken wilt doen of je bedrijf juist 
nú toekomstklaar wilt maken, 
bij het platform ‘Ik Ben Drents 
Ondernemer’ ben je aan het 
juiste adres. De webinars worden 
geleid door de adviseurs van 
‘Ik Ben Drents Ondernemer’ en 
ondersteund door experts uit de 
verschillende branches. Deelname 
aan de webinars is gratis. Omdat 
het aantal deelnemers beperkt is, 
is aanmelding aanbevolen.

Rianne Schuinder     Bedrijvencontact-

functionaris & beleidsmedewerker EZ

r.schuinder@gemeentewesterveld.nl

06 - 52 47 81 29

Almar Elkhuizen
Accountmanager Werk & Inkomen

a.elkhuizen@gemeentewesterveld.nl

06 - 48 19 43 30

Karolien Jansen
Matcher Werk & Inkomen

k.jansen@gemeentewesterveld.nl

06 - 14 67 70 47

Gemeente ondersteunt ondernemers

UITGELICHT
Logement Frederiksoord is 
onlangs opgewaardeerd naar 
drie sterren superior. 

Ondernemend Dwingeloo 
stak haar leden een hart onder 
de riem met het uitdelen van 
een ‘Blik op de toekomst’ in 
deze onzekere en daardoor 
moeilijke tijden.

De gezamenlijke horeca in Diever 
heeft een Terrasroute ontwikkeld.

In Dwingeloo kunnen alle 
toeristische bezoekers 
een volledig vernieuwd 
vakantiemagazine tegemoet 
zien, ontwikkeld in opdracht van 
Ondernemend Dwingeloo.

Saamen thuis is het nieuwe 
zorgonderkomen voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
in een boerderij aan de Brink 
in Dwingeloo. Het initiatief van 
onderneemster Irma de Kruijf is  
1 mei van start gegaan.
 
Agnes Meekhof en Thijs 
Torreman namen dinsdag 
19 mei Hotel de Drift in 
Dwingeloo over van Bert Bult.

Onderneemster Vera Kruijer 
heeft vanwege de gevolgen van 
het coronavirus haar restaurant 
De Sluiswachter in Dieverbrug 
moeten sluiten.  

Wil je ook een bedrijf uitlichten? 

Laat het ons weten!


