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

Na ruim twee jaar een maandelijkse ondernemerspagina in de Westervelder, ligt hier voor jullie de laatste 
editie. Uiteraard blijft deze samenwerking tussen Koepel Ondernemend Westerveld, gemeente Westerveld en 
Ondernemersfonds Westerveld bestaan en blijven zij jullie graag op de hoogte houden. 

Website ondernemendwesterveld.nl
Dit zal gebeuren via het inmiddels bekende www.ondernemendwesterveld.nl. Deze site is uitgebreid met meer 
informatie, contactgegevens, vacatures, subsidiemogelijkheden en meer. De website zal doorlopend worden 
aangevuld met informatie vanuit de gemeente Westerveld, Koepel Ondernemend Westerveld en Ondernemersfonds 
Westerveld, zodat jullie als ondernemers één plek hebben waar alle belangrijke informatie te vinden is. 

Daarnaast gaan we interessante ondernemersinformatie delen via de Facebookpagina van het Ondernemersfonds 
Westerveld en via de LinkedIngroep Ondernemend Westerveld. Volg dus deze pagina’s en blijf op de hoogte.

Heb jij nieuws om te delen, zijn er bijeenkomsten die anderen niet mogen missen, heb je een vraag of leuk 
ondernemersnieuws te melden? Stuur dit dan naar info@ondernemendwesterveld.nl.

Uit Westerveld is gestart met een bijdrage van het Ondernemersfonds Westerveld en daarmee mogelijk 
gemaakt door de ondernemers uit Westerveld. Daarnaast hebben ook de Rabobank en Provincie Drenthe met 
respectievelijk €17.500 en €15.000 hun (financiële) steun toegezegd. Ondertussen zijn er ruim 300 ondernemers 
aangesloten en dit aantal groeit nog steeds.

Wat is nieuw
Naast vele nieuwe producten die zijn toegevoegd, is er een formulier ontwikkeld waarmee bezoekers 
gemakkelijk in contact kunnen komen met bedrijven die diensten aanbieden. Daarnaast zijn er foto’s uit onze 
gemeente toegevoegd, zodat de pagina nog meer Westerveld uitstraalt. 

In mei volgt er een voucher- en ticketmodule. Hiermee kunnen ondernemers en organisaties leuke acties 
aanbieden en kunnen er tickets worden verkocht voor evenementen. 

Het is nu ook mogelijk een speciaal Uit Westerveld Moederdagpakket aan te schaffen en jouw moeder te 
verrassen met producten uit de gemeente. Tot slot worden in samenwerking met cultuurcoach Leander Breen 
de culturele ondernemers en organisaties toegevoegd aan het platform. 

Benieuwd naar het aanbod? 
Kijk dan op www.uitwesterveld.nl. Volg Uit Westerveld daarnaast ook via Facebook en LinkedIn. 
Stuur een mail naar info@uitwesterveld.nl om je aan te melden voor de nieuwsflits of wanneer je hulp nodig 
hebt om ook aan te sluiten op dit platform. 
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Er komen de laatste tijd veel vacatures voorbij. Hoog tijd om die te gaan 
verzamelen! De eerste bedrijven hebben hun vraag naar personeel al 
gedeeld. Deze zijn online te vinden via: 
www.ondernemendwesterveld.nl/vacatures

Heb jij ook een vacature of heb jij een stageplek beschikbaar? 
Stuur je vanactureinformatie in via de link op de pagina.

Vacatures in Westerveld


