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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 20 oktober
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 

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

Neem een expert in de arm
Wil je groeien met je bedrijf, innoveren of een nieuwe afzetmarkt creëren? 
Dan kun je gebruik maken van de voucherregeling van ‘Ik Ben Drents 
Ondernemer’. Deze regeling voorziet in een financiële ondersteuning 
van maximaal €1.000,–, €2.000,– of €5.000,- voor het inhuren van een 
kennisleverancier om te ondersteunen bij jouw nieuwe plannen.

Studenten helpen jou met digitalisering
Hbo en mbo studenten ict, bedrijfskunde, economie en e-commerce 
van Windesheim, Landstede en Deltion gaan onder de naam MoveDigi 
ondernemers helpen met digitalisering. Bestaat jouw bedrijf minimaal vijf 
jaar, heb je twee tot vijftig werknemers en ben je actief in de sectoren retail, 
logistiek of maakindustrie? Dan kan MoveDigi je helpen om beter en sneller 
te digitaliseren. Je kunt in 2020 nog kosteloos een opdracht indienen.

Webinar ‘Professionele video’s maken met je smartphone’
Wil jij als ondernemer online meer zichtbaar zijn en leren hoe je simpel professionele video’s maakt met jouw smartphone? 
Meld je dan aan voor de gratis online workshop van ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ op 1 oktober van 15.30 - 17.00 uur.

Draag kandidaten 
aan voor de 
Ondernemersprijs 
Regio Zwolle
Tot 1 oktober kun je kandidaten 
aandragen voor de titel ‘Starter en 
Ondernemer van het jaar Regio 
Zwolle’. Ook Westerveld valt onder 
Regio Zwolle, dus draag een 
kandidaat aan! Waarnaar zijn ze op 
zoek? Er wordt aandacht gevraagd 
voor bijzondere mensen, die zich 
durven te onderscheiden en risico 
nemen. Toonaangevende bedrijven 
die zich niet alleen in het verleden 
maar juist ook richting toekomst 
hebben bewezen. De verkiezing 
beloont echt ondernemerschap: 
ambitie, durf, innovatie. Tijdens 
het Regio Zwolle Congres op 
10 december wordt de uitslag 
bekendgemaakt.Financieringstafel 

Drenthe
Wil je groeien met je bedrijf en heb 
je daarbij financiering nodig? In de 
Financieringstafel Drenthe leg je als 
ondernemer je financieringsvraag voor 
aan financiers en ontvang je advies 
hoe je je financieringsbehoefte het 
beste kan invullen. Er zijn dit najaar 
nog twee Financieringstafels gepland 
op 27 oktober en 24 november.
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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

De activiteitenvereniging in Dwingeloo SDA heeft in samenwerking met Albert 
Heijn Dwingeloo en Buro Bram een Dwingeler bordspel ontwikkeld. Voor het 
spel ‘De Dwingeler Siepel’ is het originele ganzenbordspel als uitgangspunt 
gebruikt. Het spel is met eigen ideeën verder uitgewerkt en ingevuld.  
Bram Bloemerts, voorzitter van SDA en eigenaar van Buro Bram: ‘Omdat we dit 
spel met de gedachte “Door Dwingelers, voor Dwingelers” hebben ontwikkeld, 
zijn alle ondernemers die lid zijn van de ondernemersvereniging in Dwingeloo 
benaderd om “mee te doen” in dit spel. Hetzij als speelvak op het spelbord 
of op één of meerdere speelkaarten. De (positieve) reacties vanuit de lokale 
ondernemers hierop waren massaal. Alle beschikbare vakjes op het spelbord 
waren (na deze zelfs nog uitgebreid te hebben) binnen twee dagen gevuld. 
Ook zijn er vele diverse ondernemingen terug te vinden in/op de spelkaarten.’ 
Vanaf zaterdag 10 oktober kun je bij ondernemers in Dwingeloo sparen voor 
korting op het spel. Vanaf 31 oktober gaan de spellen voor € 19,99 in de verkoop 
bij de deelnemende ondernemers. In combinatie met een volle spaarkaart kun je 
het spel voor € 12,50 aanschaffen. 

Ondernemers en Dorpsactiviteiten 
Dwingeloo ontwikkelen bordspel

‘Een deel van het platform kun 
je zien als een lokale Bol.com. De 
ondernemers in Westerveld kunnen 
hun producten én diensten invoeren 
in het systeem. Bezoekers ervaren zo 
het gemak van winkelen bij bedrijven 
in de buurt vanuit huis. Door de 
krachten van alle ondernemers in 
Westerveld te bundelen op één 
platform kun je van elkaar profiteren 
en zal er een goed gevulde online 
winkel gerealiseerd worden. 
Naast fysieke producten worden 
ook diensten van zowel zzp’ers 
als bedrijven in Westerveld 
aangeboden. Is iemand bijvoorbeeld 
op zoek naar een timmerman, dan 

vind je zowel een groot bouwbedrijf 
als een eenpitter. 

De kracht van het platform gaat 
verder liggen in de diverse functies. 
Er komt naast het winkelaanbod 
een vouchermodule waar bedrijven 
acties en arrangementen kunnen 
aanbieden, een overzicht met 
activiteiten en evenementen 
in Westerveld en mogelijk dat 
in de toekomst het nog verder 
uitgebouwd gaat worden met 
vacatures en een spaarsysteem. Met 
dit platform bereiken we resultaten 
die individuele ondernemers niet 
gaan behalen. We gaan er voor 
zorgen dat de site goed vindbaar 
is en de aangesloten Westerveldse 
ondernemers dus bovenaan in de 

zoekresultaten komen te staan bij 
bijvoorbeeld Google. Het platform 
gaat begin december online. 
Ik presenteer het platform 
de komende tijd bij de zes 
ondernemersverenigingen, maar 
ook niet-leden kunnen zich straks 
aansluiten. Hoe meer hoe beter! In 
het begin zullen er ‘buddy’s’ ingezet 
worden om de ondernemers te 
ondersteunen bij onder andere het 
invoeren van hun producten en 
diensten. Ik ben heel enthousiast 
over het platform en hoop dat veel 
ondernemers zich gaan aansluiten!’ 

Voor meer informatie kunnen 
ondernemers contact opnemen 
met Felix via tel. 06 - 4728 0633 of 
felix@beyond-agency.nl.

UITGELICHT
Kapster Femke Bloemert 
nam per 1 september Qnipp 
Haarstudio in Havelte over 
van Peter van Driesum. 
Femke werkt er al 19 jaar.

Aan de Brink in Dwingeloo 
is Patty Pietens deze zomer 
gestart met salon Be-YOU-
Kapper. 
Per 1 oktober neemt 
nagelstyliste Kim Pietens haar 
intrek bij Be-YOU-Kapper onder 
de naam Nails by Be you.

Margriet Wanders heeft 
een nieuwe salon Haar 
M’patique geopend aan de 
Nijverheidsweg in Dwingeloo.

Tinnitus-expert Sandra 
Posthumus uit Vledder 
lanceerde onlangs haar boek 
Tinnitus ‘Er is iets aan te 
doen’ met nieuwe inzichten en 
informatie over oorsuizen.

Van lifecoach Jacobien 
de Haan uit Dieverbrug 
verscheen recent haar boek  
‘De Hemel kan wachten’ 
over haar confrontatie met 
borstkanker. Uitgegeven door 
Retrospect Boekproducties in 
Dieverbrug.

Wil je ook een 
bedrijf uitlichten? 
Laat het ons weten!

Aan het woord: Felix van der Gun

Ontwikkelfonds 
update
Wil je jezelf blijven ontwikkelen? 
Tot 1 januari 2021 kun je een 
scholingsvoucher aanvragen bij 
het Ontwikkelfonds van Regio 
Zwolle waar ook gemeente 
Westerveld onder valt. Je 
maakt hiervoor voorafgaand 
een ontwikkelplan met een 
loopbaancoach van het 
Leerwerkloket. Er zijn maximaal 
250 vouchers beschikbaar.

Felix van der Gun uit Wapse heeft een marketing- en IT-bureau. In opdracht 
van Koepel Ondernemend Westerveld ontwikkelt hij een online platform 
waarop ondernemers in Westerveld zich kunnen presenteren. De opzet 
van dit hele platform wordt gefinancierd door het Ondernemersfonds 
Westerveld. Het doel: het brede aanbod in de gemeente zichtbaar maken en 
stimuleren lokaal te kopen, huren en diensten of producten af te nemen.

Mozaïeken Corso Frederiksoord
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.

On
dernemersfonds

Westerveld

ONDERSTEUND DOOR
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Felix van der Gun

Mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds

GEMEENTEBREED 
•  Online platform voor 
    Westerveld
•  Informatiezuilen
•  Eindejaaractie ondernemers

 

VLEDDER 
•  Dahlia’s mozaïekenroute 
    Corso Frederiksoord
 
DWINGELOO
•  Ganzenbord van Dwingeloo
•  Handenwasunits


