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Afgelopen zomer ging het grootste investeringsprogramma ooit voor deze 
regio van start: Regio Deal Regio Zwolle. Het Rijk stelde €22,5 miljoen 
beschikbaar en Regio Zwolle investeert minimaal eenzelfde bedrag om bij te 
dragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio.

Drie projecten in Westerveld
Dat gemeente Westerveld ook valt onder de economische Regio Zwolle is nog 
niet bij iedere ondernemer bekend. Het betekent dat wij ook gebruik kunnen 
maken van de investeringsgelden binnen de Regio Deal. Hiermee is de Regio Deal 
zeker geen ver-van-mijn-bedshow voor de individuele ondernemer in Westerveld. 
Gemeente Westerveld is namelijk binnen 3 van de 18 projecten vertegenwoordigd: 

1. Vrijetijdseconomie gericht op het spreiden en verleiden van toeristen,  
 gastvrijheid en kwaliteitsverbetering van dag- en verblijfsrecreatie, het  
 versterken toeristische aantrekkelijkheid van het tussenliggende gebied  
 en aansluiting op Nationale parken en het vermarkten van het verhaal  
 van de Koloniën van Weldadigheid.
2. Circulaire economie: Programma van Westerveld Circulair Produceren  
 en Consumeren. Waarin we de transitie stimuleren naar een zoveel  
 mogelijke circulaire economie met een brede maatschappelijke bijdrage.
3. Toekomstbestendige arbeidsmarkt Regio Zwolle: Human Capital  
 Agenda 2020-2023. Met onder andere een interessant ontwikkelfonds  
 waarin werknemers of werkzoekenden in Regio Zwolle zich kunnen laten  
 om-, her- of bijscholen.

Voor de ondernemers in deze regio geldt dat met deze rijksbijdrage binnen 
de Regio Deal de uitvoering van verschillende plannen op het gebied van 
de vrijetijdseconomie versneld kunnen worden. Alles in samenwerking met 
ondernemers en organisaties zoals de Stichting Weldadig Oord, museum de 
Proefkolonie en omliggende gemeenten. 

Het programma ‘Circulair produceren en consumeren in Westerveld’ is ontstaan 
vanuit ondernemersinitiatieven en krijgt met deze RegioDeal een mooie 
impuls. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen 
steeds opnieuw gebruikt. De Westerveldse ondernemers en organisaties willen 
gezamenlijk investeren en de consument betrekken in de transitie naar een 
circulaire samenleving. In dit project is het bestaande lokale eigenaarschap 
samengebracht en verbonden aan de sociale, duurzame en de economische 
ambitie van gemeente Westerveld, die van Regio Zwolle en het Rijk. 

Voor jou als lokale ondernemer zijn de pakketkluizen in het midden van de 
gemeente een ideale mogelijkheid om 24/7 pakketservice te bieden. Je kunt 
hiermee namelijk op ieder moment van de dag producten leveren aan jouw 
klant. De klant haalt het pakket op wanneer het hem of haar uitkomt. 

De pakketkluizen zijn niet alleen handig voor ondernemers en hun 
klanten, ook dragen ze bij aan een betere luchtkwaliteit en betere 
verkeersveiligheid. Door deze oplossing rijden er veel minder 
bestelbussen met allerhande pakketjes door de straten.

Er zijn in Dieverbrug 58 lockers met verschillende afmetingen 
beschikbaar. De kosten voor het huren van een kluis bedragen normaal 
gesproken € 0,70 per aflevering van een pakket. Tijdens de lockdown kun 
je gratis gebruik maken van de kluizen tot 100 afleveringen. Meer info 
hierover vind je op een speciale site (link op de ondernemerswebsite). 
Daar vind je ook een stappenplan hoe het systeem werkt. 

De pakketkluizen in het buitengebied zijn tot stand gekomen op 
initiatief van Provincie Drenthe.
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

Westerveld actief binnen 
Regio Deal Regio Zwolle

Nieuw in Westerveld: 
Pakketkluizen

Online glossy 
Regio Deal Regio Zwolle
Onlangs is een online glossy verschenen over projecten binnen Regio 
Deal Regio Zwolle. In de glossy brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 
18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld door middel 
van interviews met projectleiders en andere betrokkenen. 

Met onder andere een interview met projectleider Rianne Schuinder 
over het project ‘Circulair produceren en consumeren in Westerveld’ 
en projectleider Gerrie Ebbeling aan het woord over de gemeente 
Westerveld als recreatieve en toeristische trekpleister van Regio Zwolle. 

Maar even inspirerend zijn de verhalen over vele andere projecten uit 
het investeringsprogramma RegioDeal Regio Zwolle die ondernemers 
en gemeenten in andere regio’s ontwikkelen. 

Lees de online glossy via de link op de site. 

Doe jij iets met Circulair Ondernemen?

Bezig met het nuttig toepassen van gebruikte materialen? Of met het 
verlengen van de levensduur van onderdelen en producten? Of met het 
ontwikkelen van nieuwe producten of productiesystemen die mogelijk 
zijn zonder natuurlijke grond-
stoffen te gebruiken? 
Meld je dan aan en misschien 
win jij de Circulair Ondernemen 
Award van Regio Zwolle!

UITGELICHT
À la Pelouse in Dwingeloo van 
Lina Mulder is overgenomen 
door Marcel Grit en Rachella 
Diephuis. Zij gaan verder met 
een delicatessenwinkel onder de 
naam Proeverij van Dwingeloo.

InWesterveld Magazine, het 
magazine dat wordt gemaakt 
voor en door ondernemers in 
Westerveld, heeft deze maand 
het eerste digitale magazine 
gelanceerd: het InWesterveld 
eMagazine. Het papieren 
magazine verschijnt twee 
keer per jaar, het eMagazine 
verschijnt maandelijks. 

28 januari is er van 10.00 -  
11.30 uur een online 
bijeenkomst waarin Marketing 
Drenthe en Recreatieschap 
Drenthe een toelichting 
geven op het Perspectief 
Bestemming Drenthe 2030.

Wil je ook een 
bedrijf uitlichten? 

Laat het ons weten!

COLOFON
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 februari
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 

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

‘Ben je ondernemer, dan zijn het door 
de coronacrisis wellicht uitdagende 
tijden. Een dalende omzet en niet 
of minder kunnen investeren, 
kunnen er flink inhakken. Misschien 
dreig je alles wat je opbouwde 
te verliezen. Dan kun je wel wat 
support gebruiken. Wij kunnen je 
vanuit Welzijn MensenWerk die 
ondersteuning bieden. 

Zie je bijvoorbeeld dat je het 
emotioneel of financieel mogelijk 
niet gaat redden? Trek dan bij ons 
aan de bel. Samen kunnen we 
uitzoeken waar je staat en kunnen 

we bijvoorbeeld kijken op welke 
toeslagen je recht hebt. Financiële 
onzekerheid kan ook leiden tot 
stress in de thuissituatie. Ook 
daarin kunnen we je begeleiden.  
We helpen je orde op zaken te 

krijgen en samen te kijken naar 
oplossingen. We hebben bovendien 
korte lijnen met instanties als de 
gemeente, UWV, fondsen en giften, 
huisartsen en intermediairs.

Naast praktische oplossingen 
bieden we een luisterend oor als 
je het even niet meer ziet zitten. 
Soms verwijzen we door, soms 
lucht het al op dat iemand met 
je meedenkt en samen met je 
zoekt naar oplossingen. Weten 
dat er iemand is waar je op terug 
kunt vallen is zelfs al heel fijn. 
Dus neem vooral contact met 
ons op als er iets speelt waar je 
alleen niet uit komt. Speelt er 
iets met de kinderen? Dan kun 
je via school vragen naar de 
schoolmaatschappelijke werkers 
die hierin kunnen ondersteunen.’ 

Wij van Welzijn MensenWerk staan voor je klaar, wij helpen je graag! 
Je kunt zonder verwijsbrief van de huisarts bij ons terecht. Aan onze 
hulp zijn geen kosten verbonden en de hulpverlening is vrijwillig. 
Voor aanmelding of vragen kun je contact opnemen met:

Willeke Tuin
w.tuin@welzijnmw.nl
tel: 0613305131

Marian Metselaar
m.metselaar@welzijnmw.nl
tel: 0651155379

De gevolgen van de coronacrisis kunnen voor veel stress zorgen bij 
ondernemers en hun gezin. Onzekerheid, vermoeidheid en zelfs angst 
kunnen regeren. Ook de combinatie van kinderen thuis lesgeven en 
thuiswerken, extra hoge werkdruk of juist niets meer te doen hebben, 
kan zorgen voor spanningen. Sociaal werkers Willeke Tuin en Marian 
Metselaar van Welzijn MensenWerk kunnen jou als ondernemer in 
Westerveld hierin bijstaan. 

Willeke Tuin Marian Metselaar

Aan het woord: 
Willeke Tuin en Marian Metselaar
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