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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 22 september
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 

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

Ondersteuning bij groei van je bedrijf
Groeien met je bedrijf... Dit wil toch iedere ondernemer? Durf jij deze ambitie 
uit te spreken en heb jij een vraagstuk omtrent productontwikkeling, 
marketingstrategie of het opzetten van nieuwe verkoopkanalen? 
Doe dan mee aan de Groeicarrousel van Ik Ben Drents Ondernemer.
Jouw bedrijf wordt gekoppeld aan een groep studenten van de 
Rijksuniversiteit Groningen die jouw vraagstuk gaan onderzoeken. 
Binnenkort gaat de Groeicarroussel weer van start.

21 september bijeenkomst Horeca Westerveld
De werkgroep van de Koninklijke Horeca afdeling Westerveld organiseert op maandag 21 september een bijeenkomst voor 
de horeca in Westerveld. Onderwerp: opstellen Horecavisie Westerveld. Aanvang 20.00 uur bij Hotel Wesseling in Dwingeloo. 

Regiodeal geeft 
impuls voor brede 
welvaart
Rijk en Regio Zwolle hebben deze 
zomer een akkoord bereikt over 
de Regio Deal Regio Zwolle, het 
grootste investeringsprogramma ooit 
voor deze regio. Het Rijk en Regio 
Zwolle stellen beide €22,5 miljoen 
beschikbaar om bij te dragen aan een 
sociaal sterke, circulaire, innovatieve 
klimaatbestendige regio. In de 
komende drie jaar investeren ze in 
meerdere programma’s en projecten 
die bijdragen aan het versterken van 
de brede welvaart: economische 
groei en persoonlijk welbevinden. In 
het najaar starten de eerste projecten.

Ook de gemeente Westerveld maakt  
deel uit van Regio Zwolle en kan  
daarmee profiteren van de mogelijk-
heden die dit programma biedt.
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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

Deelnemers van sport/beweegactiviteiten die ondernemers in Dwingeloo 
organiseren kunnen hun handen voor en na de activiteiten sinds kort 
wassen met zeep en water in plaats van een desinfectiemiddel. 

Bij woonzorgcentrum de Weyert en dorpshuis Over Entinghe staan sinds kort 
twee mobiele wasbakken. De deelnemers van de verschillende beweeggroepen 
kunnen daar hun handen wassen. Wassen met zeep en water werkt bewezen 
beter dan desinfectiemiddel en veroorzaakt minder irritatie aan de handen. Het 
initiatief komt van de werkgroep Dwingeloo in Actie en kon gerealiseerd worden 
met een bijdrage van het Ondernemersfonds. Ook bij sporthal de Hulsebosch 
komt een derde mobiele wasbak waarvoor andere fondsen zijn aangeschreven. 

De werkgroep Dwingeloo in Actie bestaat uit professionals, ondernemers en 
inwoners uit Dwingeloo met affiniteit voor beweegactiviteiten. De werkgroep vindt 
dat de deelnemers aan de activiteiten en eventuele bezoekers de mogelijkheid 
moeten hebben om de richtlijnen van het RIVM na te leven voor aanvang van de 
activiteit onder het mom van samen laten wij het virus verdwijnen.

Mobiele wasbakken 
bij beweegactiviteiten

Sjoukje de Haan is projectleider 
van het Ondernemerspunt: ‘Wij 
verbinden leerlingen en studenten 
met regionale bedrijven. Meer 
dan vijftig studenten van Stad & 
Esch, Drenthe College, Deltion 
College, Viaa, Windesheim en waar 
nodig andere scholen in de regio 
werken vanuit onze locatie De 
Werkhorst in Meppel. Voor vrijwel 
alle opdrachten uit verschillende 
sectoren kunnen we een passende 
match vinden. Afhankelijk van de 
opdracht werken de studenten 
individueel of in multidisciplinaire 
groepen. Ze kunnen breed 
ingezet worden voor bijvoorbeeld 
onderzoeksopdrachten als een 
klanttevredenheidsonderzoek 
of marktonderzoek, voor 
communicatieopdrachten, de 

organisatie van evenementen of 
een bijdrage aan innovaties. Voor 
ondernemers is het een mogelijkheid 
om je werk uit handen te nemen, 
maar ook onderwerpen uit te laten 
werken waar je zelf niet aan toe 
komt. De studenten kijken met een 
frisse blik naar jouw organisatie en 
kunnen met verrassende resultaten 
komen. Voor studenten is het een 
leerzame ervaring om buiten de 
gebaande paden van school te 
werken aan praktijkopdrachten 
waar echt iets mee gedaan gaat 
worden. Uiteraard zijn de studenten 
nog in opleiding, het vraagt van 
de ondernemer dus wel een 
stukje aansturing en begeleiding. 
Voorbeelden van projecten waar 
studenten in de afgelopen vier 
jaar dat het Ondernemerspunt 

bestaat aan gewerkt hebben zijn 
het restylen van een website en 
webshop voor een projectbureau 
in verlichting, het promoten van 
een open bedrijvendag en het 
ontwikkelen van een programma 
om de klantgerichtheid van de 
binnenstad van Meppel te vergroten. 
In Westerveld werken studenten 
momenteel aan opdrachten vanuit 
de gemeente Westerveld en zijn 
ze nauw betrokken bij de nieuwe 
ontwikkelingen van de oude 
tuinbouwschool in Frederiksoord. 

Heb je een opdracht en ben je op 
zoek naar een verfrissende denk- en 
werkwijze? Neem dan vooral contact 
op voor de mogelijkheden van het 
Ondernemerspunt.’ 

UITGELICHT
Angelique Schipper, ecologisch 
imker uit Wapserveen, heeft voor 
de tweede keer goud gewonnen 
bij de uitreiking van de London 
Honey Awards. 

De broers Jasper en Joost Allema, 
afkomstig uit Havelte, brouwen 
hun eigen speciaalbier. Het bier 
is in Westerveld verkrijgbaar bij  
’t Knooppunt en AH Havelte.  

Jan Moeken uit Wilhelminaoord 
is deze zomer met partners een 
duikschool gestart. 

Ike Air in Frederiksoord heeft deze 
zomer een nieuwe luchtballon 
in gebruik genomen om speciale 
vaarten mee te gaan maken, zoals 
een herdenkingsvlucht of om 
iemand bedanken.

Nieuw in Vledderveen: 
Klusservice Van den Brink.

Bram Bosma uit Vledder (van 
o.a. Outdoor Point) heeft de 
exploitatie van Ballorig in 
Meppel over genomen. Het 
speelparadijs gaat verder onder 
de naam Go Play Indoor. 

Bram Bloemerts uit Dwingeloo 
is een organisatie- en 
evenementenbureau gestart 
onder de naam Buro Bram.

Wil je ook een bedrijf uitlichten? 

Laat het ons weten!

Aan het woord: Ondernemerspunt

Gratis webinars 
online zichtbaarheid

Ik Ben Drents Ondernemer 
organiseert i.s.m. Google twee 
webinars. Op 7 en 16 september 
van 15.30 tot 16.30 uur staan 
er twee interactieve en gratis 
webinars met sprekers van 
Google over online zichtbaarheid 
op het programma. 
Tijdens het webinar van  
7 september leer je hoe je een 
Google Mijn Bedrijf account 
het beste kunt gebruiken.  
Op 16 september leer je hoe 
je goede content creëert voor 
sociale media.

De Regiocampus is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, gemeenten 
en onderwijsinstellingen in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. 
Regiocampus vormt een fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. 
Onderdeel van Regiocampus is het Ondernemerspunt. Daar kun je als 
ondernemer jouw ideeën en opdrachten inbrengen en laten uitwerken door 
studenten. 

Traplift Museums Vledder
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.
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Groene Café

Meer ondernemers-
nieuws en links op

www.ondernemendwesterveld.nl

Knooppuntpaneel 
op maat 

Het Recreatieschap Drenthe 
heeft de fietsknooppunten 
aangepast, waardoor de routes 
door de dorpen (langs horeca) 
en bezienswaardigheden gaan. 

Begin juli is het vernieuwde fietsknooppuntennetwerk officieel 
geopend. Ondernemers die aan een knooppunt zitten of in de buurt van 
een knooppunt kunnen een eigen bord krijgen, zodat de gasten direct 

weten op welk knooppunt ze 
opstappen. Ook kan het bord 
voorzien worden van een 
eigen bedrijfslogo.


