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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 18 augustus
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 

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

Nieuwe tegemoetkomingen 
en steunpakketten
Onlangs zijn diverse regelingen verlengd, vernieuwd of ontwikkeld om 
ondernemers die het door de coronacrisis moeilijk hebben te ondersteunen. 
Een van de nieuwe regelingen is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), een 
eenmalige tegemoetkoming in vaste lasten tot een maximum van €50.000 
voor de periode tot en met september 2020. 
Ook het steunpakket Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW) is verlengd met vier maanden, tot 30 september 2020. Op de site van Ik 
ben Drents Ondernemer vind je meer informatie over de nieuwe regelingen.

Extra ondersteuning aan 
Drentse ondernemers
Gedeputeerde Henk Brink heeft 
op 2 juli met staatssecretaris Mona 
Keijzer afspraken ondertekend over 
de MKB-deal ‘Drenthe: samen naar 
een sterker, slimmer en groener 
MKB’. Deze deal levert een extra 
Rijksbijdrage van 400.000 euro 
op om Drentse ondernemers te 
ondersteunen op het vlak van 
digitalisering, internationalisering 
en innovatie.

Meer ondernemers-
nieuws en links op

www.ondernemendwesterveld.nl

Ontwikkelfonds open 
voor inwoners en werknemers
Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle (waar Westerveld deel 
van uit maakt) kunnen zich sinds 1 juli gratis laten (bij)scholen. Voorheen 
was de scholingsmogelijkheid alleen beschikbaar via werkgevers. Nieuw 
is dat individuele inwoners en medewerkers zich nu ook rechtstreeks 
kunnen aanmelden bij het zogeheten Ontwikkelfonds voor bijvoorbeeld 
een cursus digitale vaardigheden of een omscholing tot leraar, 
verzorgende, logistiek medewerker of ICT-medewerker.
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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

In de Stichting Weldadig Oord zijn meer dan 60 recreatieve en toeristische 
ondernemers uit de Vrije Koloniën van Weldadigheid verenigd. Zij hebben 
zich ten doel gesteld om het unieke verhaal van dit gebied uit te dragen, het 
gebied nog meer op de kaart te zetten en mensen een gastvrij en weldadig 
verblijf te geven. En daarbij willen de ondernemers niemand uitsluiten. 

Veel kinderen en volwassenen met een lichamelijke en soms ook een 
verstandelijke beperking zullen nooit zindelijk worden of kunnen niet naar een 
‘gewoon’ toilet. In Nederland zijn er nagenoeg geen of weinig voorzieningen 
die het ouders en begeleiders mogelijk maken deze kwetsbare mensen te 
verschonen. Weldadig Oord wil een dagje uit, met alles wat erbij komt kijken, 
ook mogelijk maken voor deze mensen. 

Hiervoor worden ruimtes ingericht voor liggende en aangepaste verzorging. 
Eerder dit jaar was in Hoeve De Werkhorst in Vledder reeds een opklapbare 
douchebrancard geplaatst. Onlangs is ook in het paviljoen van de Tuin zonder 
Drempels bij Museum De Proefkolonie een hydraulische (in hoogte verstelbare) 
douchebrancard gereali-seerd. Een prachtige ontwikkeling die past in het 
gedachtegoed van Johannes van de Bosch om oog te hebben voor de mensen 
die (extra) zorg nodig hebben.

Minke Heeringa bestuurslid van Stichting Weldadig Oord: ‘We zouden het prachtig 
vinden als er ook in de rest van de gemeente dergelijke initiatieven zouden 
ontstaan, zodat mensen met een beperking in de gehele gemeente onbekommerd 
van een dagje uit kunnen genieten. We delen onze kennis en ervaring graag.’

Onbekommerd een dagje uit 
voor mensen met een beperking

Het Ondernemersfonds Westerveld 
richt zich op het bevorderen van 
het ondernemersklimaat en de 
leefbaarheid in de gemeente 
Westerveld. Vanuit de stichting 
worden kennis en financiële 
middelen beschikbaar gesteld, 
worden samenwerkingen 
gestimuleerd en is zij samen 
met Koepel Ondernemend 
Westerveld de verbindende factor 
tussen ondernemers, inwoners, 
verenigingen, gemeente en 
belangengroeperingen.

Aan het woord bestuurslid Djurre 
Dinkla: ‘Nu het ondernemersfonds 
een paar jaar draait, is het tijd om 
plannen verder uit te rollen. Onze 
ambitie is namelijk groter dan 
alleen ‘mogelijk maken’. Samen met 
ondernemers willen wij de lokale 
economie versterken door inwoners 
en ondernemers meer lokaal te 
laten besteden en dus de focus te 
brengen op Westerveld. Er wordt, 
zeker in deze tijd van corona, nóg 
meer digitaal besteld, terwijl er ook 
enórm veel aanbod is in Westerveld. 
Onze boodschap: Kijk eens om je 
heen en koop in Westerveld.

Die bewustwording willen we 
stimuleren. Het is namelijk deel 
van een groter geheel. Een goed 
ondernemersklimaat is goed voor 
de leefbaarheid. Door je geld uit te 
geven in de gemeente investeer je 
ook in een goede lokale economie. 
Het kapitaal blijft in de gemeente en 
kan ook weer in de gemeente worden 

uitgegeven. Dit doen ondernemers 
bijvoorbeeld door verenigingen en 
lokale activiteiten te ondersteunen. 

Dit willen wij bewerkstelligen door 
de ondernemers te stimuleren 
zich beter en gezamenlijk te 
presenteren, zodat ze ook door 
inwoners gevonden kunnen 
worden. Verder willen wij 
bevorderen dat ondernemers, 
organisaties en verenigingen 
vooral lokaal gaan (in)kopen. 
Momenteel wordt er hard 
gewerkt aan een project wat dit 
doel mede kan bewerkstelligen. 
Daar kan de stuurgroep van 
Ondernemersfonds Westerveld en 
Koepel Ondernemend Westerveld 
de medewerking en ideeën van 
andere ondernemers goed voor 
gebruiken. 
Heb jij ideeën passend bij dit doel? 
Laat het weten via 
koopinwesterveld@
ondernemersfondwesterveld.nl.

UITGELICHT
Frederiksoord heeft een nieuwe 
winkel voor biologische natuur-
voeding en producten voor de 
natuurlijke lichaamsverzorging, 
op het terrein van de 
(voormalige) Koloniehof: Bij Els.

Recreatieschap Drenthe en 
Marketing Drenthe trekken 
samen in het gebouw van 
het voormalige Planetron in 
Dwingeloo. 

Inge Dijkinga van vergader-, 
workshop- en trainingslocatie 
Dwingelderheem in Dwingeloo 
is uitgeroepen tot Fairtrade 
Ambassadeur van de gemeente 
Westerveld.  

Arda van Bockom heeft zich  
met haar atelier Art-A 
gevestigd op het Plein aan de 
Heuvelenweg 34e in Dwingeloo.

Nieuwe financiering 
voor ondernemers 
die verduurzamen
Ondernemers die investeren 
in energiebesparing en/of de 
opwek van duurzame energie 
kunnen nu bij de Drentse Energie 
Organisatie een standaard 
financiering aanvragen van  

€ 5.000 tot € 150.000.

Wil je ook een bedrijf uitlichten? 

Laat het ons weten!

Mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds

GEMEENTEBREED 
•  Training vrijwilligers en      
    personeel Tourist Info Kantoren 
•  Shakefestival 
 
DWINGELOO 
•  Logo en informatiebord  
    ’Beleef de Ruimte’

HAVELTE  
•  Realisatie kindersurvivalbaan 
•  Activiteiten voor  
    zorgbehoevende deelnemers  
    i.c.m. ondernemers

Djurre Dinkla

Aan het woord: Koop in Westerveld Makker van een Akker
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.

On
dernemersfonds

Westerveld

ONDERSTEUND DOOR

Ook jouw ‘Camera in Beeld’ bij de politie?

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het 
beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren 
gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in 
het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Met een 
databank genaamd ‘Camera in Beeld’ kan de politie nog sneller zien waar in 
de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s 
bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen 
daders sneller worden gepakt.
Heb jij een camera aan je pand? Meld je dan aan bij Camera in Beeld.

JULI


