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Zoals jullie wellicht hebben vernomen hebben uit de Westervelder, via de Facebookpagina van het 
Ondernemersfonds Westerveld of via jullie ondernemersvereniging, wordt er momenteel gewerkt 
aan een onlineplatform voor Westerveld. De Koepel Ondernemend Westerveld en het 
Ondernemersfonds hebben hiertoe  samen het initiatief genomen.  
Het digitale platform wordt dé plek waar ondernemers uit Westerveld vindbaar zijn en hun aanbod 
in beeld komt, waar een evenementen- en activiteitenagenda op komt te staan, waar routes te 
downloaden zijn en waar ondernemers vouchers met leuke aanbiedingen kunnen plaatsen. 
Momenteel staat alles in de steigers en praten wij jullie graag bij én roepen jullie op je aan te 
sluiten door het aanmeldformulier in te vullen. 
 
Doel 
Uit onderzoeken blijkt dat de er op dit moment een stijging van maar liefst 48% is als het gaat om 
online kopen. Daarbij opgeteld komt een jaarlijkse stijging (zonder corona) van 15%. Nu we opnieuw 
in een gedeeltelijke lockdown zitten, zal de verschuiving naar online verkoop weer flink gaan 
toenemen. Hoog tijd dus dat wij online met elkaar nog beter vindbaar zijn! 
Daarnaast blijkt uit eigen gedaan onderzoek dat veel ondernemers elkaars bestaan zo dichtbij huis 
vaak niet kennen, terwijl datzelfde ook geldt voor de inwoners van onze gemeente. 
 
Samen met jullie willen wij daarom een onlineplatform creëren om o.a. de producten en diensten 
van ondernemers uit Westerveld aan te bieden en hun vindbaarheid en bereikbaarheid te 
vergroten. Hiermee willen wij de lokale economie in Westerveld stimuleren en daarmee de 
leefbaarheid in Westerveld behouden. Met dit platform wordt online vindbaarheid gecreëerd die 
geen enkele ondernemer individueel kan bereiken.  
Het platform Uit Westerveld wordt geheel gefinancierd door het Ondernemersfonds Westerveld.  
 
Kosteloos aanmelden 
Het enige dat wij op dit moment van jullie – ondernemers - vragen, is om je gratis aan te melden. 
Door het invullen van dit formulier wordt er automatisch een persoonlijk profiel gegenereerd 
binnen Uit Westerveld. Het aanmeldformulier kan via deze link worden ingevuld: 
https://forms.gle/SR12cV96mYpR5CMK6.  
Door het invullen van het formulier geef je toestemming voor het gebruik van de zelf aangeleverde 
(persoons)gegevens op het platform. Het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Vanuit het 
eigen profiel kunnen we vervolgens samen aan de slag gaan met jullie.  
 
Buddy’s en andere ondersteuning  
Elke ondernemer krijgt op het digitale platform een eigen ‘dashboard’. Hier kan iedere ondernemer 
o.a. zijn eigen bedrijfsgegevens actueel houden, producten, diensten en vouchers aanbieden.  
Om het voor alle ondernemers mogelijk te maken om gebruik te maken van het platform Uit 
Westerveld bieden wij graag ondersteuning door handige IT-mensen, buddy’s genaamd.  
Nu het door de coronamaatregelen niet ‘klassikaal’ lukt om instructie te geven, werken wij aan 
alternatieven. Zo kunnen er bijvoorbeeld gratis online-sessies worden ingepland met de 
ondersteunende buddy’s, komt er een instructiefilm hoe het platform werkt en hoe ondernemers 
hun producten of diensten kunnen toevoegen. In alle gevallen wordt de helpende hand geboden, 
zodat iedereen kan meedoen met Uit Westerveld. Houd voor verdere informatie onze nieuwsflitsen 
in de gaten. 
 
 
 



 
Stand van zaken 
De IT-ontwikkelaars zijn begonnen met het bouwen van het platform. Deze ontwikkelingen lopen 
voorspoedig en dat maakt het mogelijk dat wij begin november de eerste bedrijven kunnen gaan 
toevoegen aan Uit Westerveld en het platform begin december gelanceerd kan worden.  
 
Marketing 
Begin november starten wij met de eerste marketingcampagnes richting de consumenten. Door 
middel van leuke content willen wij de consumenten nieuwsgierig maken en bouwen naar het 
lanceringsmoment van Uit Westerveld. De promotie van het platform wordt gecombineerd met een 
grote decemberactie van de 6 ondernemersverenigingen, waarover in de volgende nieuwsflits meer.  
 
Samenwerken 
Voor de uitvoering van het project Uit Westerveld werken wij zoveel mogelijk samen met lokale 
ondernemers. Zie jij hier voor jou als ondernemer een kans weggelegd, neem contact met ons op! 
 
Samengevat: 

- Samen met jullie ondernemers maken wij een uniek en zo compleet mogelijk online platform 
- Meld je alvast aan voor het platform via https://forms.gle/SR12cV96mYpR5CMK6 
- Er zijn buddy’s beschikbaar die jullie kunnen helpen 
- Het streven is het platform begin december te lanceren 
- Er worden diverse marketingcampagnes ingezet 
- Kan jij als bedrijf ondersteunen? Laat het ons weten 
- Wij houden jullie op de hoogte via o.a. de nieuwsflits. 

 
Wil jij ook graag op de hoogte gehouden worden door Koepel Ondernemend Westerveld en 
Ondernemersfonds Westerveld of heb je vragen? 
Reageer via info@uitwesterveld.nl. 
 
 
Dit is een initiatief van Koepel Ondernemend Westerveld en Ondernemersfonds Westerveld. Deze 
mail wordt ontvangen, omdat eerder is aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden. 
Mocht je deze mails niet langer ontvangen willen ontvangen: klik dan hier. 
 
 
 
 
 


