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Iedere maand nieuws, evenementen, tips en weetjes van en voor Westerveldse ondernemers. Online te vinden op www.ondernemendwesterveld.nl

De wereld ziet er op dit moment nog steeds heel anders uit dan vóór 
de uitbraak van corona. De start van het vaccineren in Nederland is een 
goed begin op weg naar meer vrijheid. 

Met een pakket aan maatregelen ondersteunt het Rijk ondernemers. Uit analyse 
blijkt dat ondernemers in Drenthe achterblijven in het gebruik maken van 
deze regelingen. Samen met een brede regionale coalitie uit Regio Zwolle is de 
gemeente Westerveld contact gaan leggen met ondernemers. Dit ‘belteam’ is 
opgericht vanuit leden van de werkgeversorganisaties VNO NCW Regio Zwolle 
en MKB NL Regio Zwolle en gemeenten. 

Samen wordt onderzocht wat ondernemers nodig hebben om zich door 
de crisis heen te knokken. Deze gesprekken worden door ondernemers 
als positief ervaren. Het is een moreel steuntje in de rug. Er is een opening 
gemaakt om om hulp te vragen. 

Door te schakelen met experts van de Regio Zwolle Brigade (zoals het 
Werkgeversservicepunt Regio Zwolle en Kennispoort) of Ik ben Drents 
Ondernemer komen de vragen van de ondernemers daar terecht waar ze 
thuishoren. Zo wordt op relevante thema’s vanuit de samenwerking de juiste 
aanpak gekozen en helpen we elkaar vooruit. Nu en ook straks na de crisis als 
er weer heel andere zaken spelen.

Op Ik Ben Drents Ondernemer wordt op 2 maart van 16.45 uur en tot 17.30 uur 
een webinar georganiseerd over hoe je in 2021 kunt blijven innoveren.  
Tijdens het vlotte, interactieve webinar wordt ingegaan op de mogelijkheden 
voor ondernemers om op een festival te testen. Het webinar is speciaal voor 
startups, innovatieve mkb’ers en andere betrokkenen in Noord-Nederland. 

Als gevolg van de COVID-19 pandemie komt de digitale transformatie van onze economie in een 
stroomversnelling. De transitie naar digitalisering is zowel een economisch als een sociaal belang 
geworden. De noodzaak van online bereikbaarheid is duidelijk. 

Het platform ‘Uit Westerveld’ is een plek waar ondernemers vindbaar worden, waar het aanbod van producten en 
diensten in Westerveld in beeld komt en waar men van elkaar kan profiteren. Bij het plaatsen van een bestelling via het 
platform kan er naast bezorgen ook een tijdvak gekozen worden voor afhaal, het Click en Collect genoemd. Het platform 
blijft zich daarmee verder ontwikkelen en is actueel. 
  
Er zijn inmiddels al meer dan 270 ondernemers aangesloten en dit aantal groeit nog steeds. Ondernemers worden 
ondersteund door ‘buddy’s’ die de ondernemers kosteloos helpen online te komen. Daarnaast ontvangen ze tips en tools 
voor marketing en communicatie en kunnen ze webinars volgen over het gebruik van het platform en meer. Provincie 
Drenthe ondersteunt dit mooie en nu al succesvolle initiatief en heeft onlangs een subsidie van €15.000,- toegekend.  
Met dit online platform spelen ondernemers collectief in op de huidige digitale tijd. Ondernemers uit Westerveld maken 
het onze inwoners en andere consumenten nog makkelijker om lokale producten en diensten af te nemen. Dit maakt de 
samenleving economisch vitaal. 

Ondernemer uit Westerveld en nog niet aangesloten? Mail naar info@uitwesterveld.nl en er wordt contact opgenomen. 

Op donderdag 25 maart staat er vanaf 20.00 uur een live online 
ondernemerscafé voor de ondernemers en bestuurders in de gemeente 
Westerveld gepland. Iedereen kan dit gratis volgen via een livestream die op 
www.uitwesterveld.nl komt te staan. 

O.a. Marc Lammers, een succesvol oud hockeybondscoach, zal deze avond 
inspireren. Verder zal de kijker meegenomen worden in grote lopende 
projecten en nieuw te komen projecten in onze gemeente met kansen voor 
diverse organisaties. Via een chatfunctie en WhatsApp is het mogelijk om op 
deze avond mee te praten en vragen te stellen. 

Opgeven voor deze avond is noodzakelijk en kan door te mailen naar 
tom@zuiderlichtsupport.nl.

Spacetime Layers is een online platform voor informatie op locatie. Via 
de app kunnen mensen informatie vinden over bijvoorbeeld gebouwen, 
voorzieningen, natuur en cultuur en alles wat zich daarbinnen afspeelt. 
Als ondernemer (en vereniging / stichting) kun je ook jouw info kwijt in 
de app. Hiermee wordt de app steeds rijker gevuld met informatie en 
kunnen gebruikers snel vinden wat er in het gebied zoal te doen is. Je 
kunt zelf een account aanmaken en content inladen, zoals foto’s van of 
achtergrondinformatie over jouw omgeving. 

Onderneemster Jeanine van der Zijden uit Doldersum heeft een online 
bijeenkomst geïnitieerd op woensdag 3 maart vanaf 10.00 uur. 
Opgeven uiterlijk 28 februari via vanderzijden@xs4all.nl. 

Karin Polling is sinds 1 februari werkzaam als Toeristisch Regisseur bij 
Gebiedspromotie Zuidwest-Drenthe. Zij is het eerste aanspreekpunt voor 
Westerveld en werkt nauw samen met Carla Sloots van regio De Wolden/
Hoogeveen. Op www.ondernemendwesterveld.nl stellen zij zich voor.

Onlangs is er een bijdrage van Erfgoed Deal toegekend voor een 
buitengewone leerstoel. Gemeente Westerveld en Wageningen 
University & Research (WUR) werken hierin samen. De aanleiding 
hiervoor is de veranderende leefomgeving en de betekenis hiervan 
voor lokale gemeenschappen. Transitieopgaven zoals klimaatadaptatie, 
energietransitie, stedelijke groei en krimp hebben een grote invloed op de 
leefomgeving en het erfgoed in Nederland. Via lokale werkplaatsen gaat 
de leerstoel samen met de Westerveldse samenleving antwoorden geven 
op diverse vragen, zoals het vraagstuk rond de transitie naar een circulaire 
economie vanuit de Regio Deal Circulair produceren en consumeren.
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UITGELICHT
Het programma Vitale Vakantie-
parken Drenthe is 16 februari 
gestart met het Recreatie 
Expert Team. De experts in 
het team gaan vakantieparken 
helpen om op het gebied van 
toerisme succesvoller te worden. 
Het programma is een vervolg op 
een eerder project in 2014.

Stichting Bourgondisch 
Westerveld organiseert 
op zaterdag 6 maart een 
‘slockdown’. Een Online Cocktail 
Workshop en een Caribbean Bingo 
met leuke prijzen van Westerveldse 
ondernemers wisselen elkaar af 
tussen 20.30 en 22.15 uur.

Westerveldse ondernemers 
Bram Bloemerts en Serge 
Bierhuizen sloegen de 
handen ineen en ontwikkelden 
Escapeboxen voor kinderen.

Annet Bennen uit Wapse is gestart 
met online lessen yin yoga vanuit 
haar nieuwe yogaruimte.

De Koloniën van Weldadigheid 
lanceerden een eigen 
streekproductenlijn onder de 
naam Kolonie Erfgoed.

Marketing Drenthe en 
Recreatieschap Drenthe 
organiseren 4 maart a.s. van 
11.00 -12.30 uur een online 
bijeenkomst voor ondernemers 
met als onderwerp: 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 23 maart
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 
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Interessante sites

• www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/eco-systeem-zwaar-weer
• www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl
• ikbendrentsondernemer.nl/coronavirus
• www.ondernemendwesterveld.nl/corona

Mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds

GEMEENTEBREED 
•  Shakespearetheater Diever 

UFFELTE 
•  Eindejaarsattentie  
    ondernemers 

VLEDDER 
•  Tentoonstelling  
    Tuinbouwschool 
•  Bosbad Vledder 
•  Educatieve route  
    Miramar Zeemuseum 

Meer ondernemers-
nieuws en links op 

www.ondernemendwesterveld.nl


