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Van Pensioenconsultant
naar EPA-adviseur
Droom jij van een nieuwe uitdaging,
zoals een nieuw beroep of een andere
functie? Zitten jouw werknemers
noodgedwongen thuis? Of is het
momenteel rustig? Blijf dan niet
stilstaan, maar geef je mensen nu
de kans om bij te leren. Zet de stap
nu met ondersteuning vanuit het
Ontwikkelfonds van Regio Zwolle.
Hans van der Zee uit Dwingeloo was niet
gelukkig met zijn werk. Hij zocht een
beroep dat beter bij hem past, liet zich
omscholen en had vervolgens al een
nieuwe baan voordat hij zijn diploma
op zak had. Upgrade jezelf betaalde
vanuit het Ontwikkelfonds een deel
van de opleidingskosten. Lees online het verhaal van Hans en vele anderen die
groeikansen wisten te grijpen en de kans kregen hun talent optimaal te benutten.
Upgrade jezelf
Bedrijven hebben personeelstekorten, terwijl mensen werkloos thuis zitten. Jongeren
trekken naar de Randstad, terwijl er volop uitdagende banen zijn in de regio. Upgrade
jezelf is een initiatief van Regio Zwolle waaronder ook gemeente Westerveld valt.
Upgrade jezelf roept werkgevers en werknemers op om in beweging te komen. Om
talenten te ontdekken, nieuwe kennis op te doen en vaardigheden aan te leren,
bijvoorbeeld door her-, bij- of omscholing. Upgrade jezelf heeft een platform vol
inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel
steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Ondernemerspagina stopt
Iedere maand vind je deze pagina Ondernemend Westerveld in
De Westervelder. Na ruim twee jaar hebben Koepel Westerveld, gemeente
Westerveld en Ondernemersfonds Westerveld besloten te stoppen met
het informeren van de ondernemers via deze pagina in de Westervelder.
In de volgende en laatste uitgave van Ondernemend Westerveld komen
we terug op hoe we ondernemers in de toekomst blijven informeren.

Energiezuinig en duurzaam
warm buiten zitten
Provincie Drenthe biedt horecaondernemers in deze moeilijke
tijd een steuntje in de rug waarmee ze hun terrasseizoen kunnen
verlengen.
Met de subsidieregeling ‘Energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten
horeca Drenthe’ kunnen horecaondernemers subsidie aanvragen voor
75% van de kosten voor het energiezuiniger en duurzamer maken van
hun bestaande terrasverwarming en voor de aanschaf van elektrische
warmtekussens tot een maximum van € 5.000,-.
De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart vorig jaar.
In totaal stelt de provincie hiervoor 200.000 euro beschikbaar.

Meer ondernemersnieuws en links op

www.ondernemendwesterveld.nl

Maak jouw onderneming
Dementievriendelijk
De verwachting is dat het aantal mensen met dementie verdubbeld zal
zijn in 2040. In gemeente Westerveld gaat het om ongeveer 900 inwoners.
Daarom biedt de gemeente een gratis training aan voor ondernemers en
hun werknemers. Tijdens de training leer je hoe je mensen met dementie
kunt helpen in jouw winkel, restaurant of recreatieverblijf.
De training wordt gegeven door Samen Dementievriendelijk
en vindt plaats op woensdag 21 april 2021 van 19.30 - 21.00 uur,
online via Microsoft Teams.
Aanmelden of vragen: B.Wiersma@gemeentewesterveld.nl.

Om vandaag mee
aan de slag te gaan
Ziet jouw financiële situatie er niet zo rooskleurig uit momenteel
en heb je betalingsproblemen? Er zijn verschillende mogelijkheden
om uitstel aan te vragen. De Kamer van Koophandel heeft een
overzicht gemaakt van belangrijke zaken om aan te denken voordat
de betalingstermijn verstrijkt.
Aanvraagdata die binnenkort verlopen
31 maart 2021 is de uiterste datum dat je TOZO 3 kunt aanvragen.
TVL Q1 2021 kun je tot 18 mei 2021 aanvragen.
Faillissement voorkomen door betalingsuitstel
Met het aanvragen van betalingsuitstel kun je een faillissement
voorkomen. Deze Tijdelijke Betalingsuitstelwet duurt tot 1 april 2021.
Uitstel van Belastingbetaling
Tot 1 juli 2021 kun je uitstel van betaling van belastingen aanvragen bij
de Belastingdienst.
Inkomstenbelasting en coronaregelingen
Maak je gebruik van coronaregelingen? Vermeld deze dan
in je aangifte inkomstenbelasting. Je hoeft namelijk geen
inkomstenbelasting te betalen over tegemoetkomingen zoals TOGS
of TVL. Over een Tozo uitkering betaal je wel inkomstenbelasting.
Ontvangen NOW subsidie boek je bij je aangifte
inkomstenbelasting als inkomsten onder personeelskosten.

Budget voor innovatie
Werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve
oplossingen van morgen? Als mkb’er kun je subsidie aanvragen voor
een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Provincie Drenthe stelt
hiervoor in 2021 een bedrag van bijna 940.000 euro beschikbaar.
De MIT (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) heeft twee
regelingen: een is gericht op haalbaarheidsonderzoeken en de andere is
bedoeld voor samenwerking op het gebied van research en development.
Je kunt de subsidie MIT Haalbaarheid 2021 aanvragen vanaf 20 april 2021, de
subsidie MIT R&D Samenwerking 2021 kun je aanvragen vanaf 1 juni 2021.

Mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds
GEMEENTEBREED
Live online Ondernemerscafé
Westerveld
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Heb jij plek
voor iemand om
werkervaring op
te doen?
Voor mensen met een
bijstandsuitkering valt het niet
altijd mee om weer een baan te
krijgen. De consulenten Werk
en Inkomen van de gemeente
Westerveld ondersteunen hierin,
onder andere met het zoeken
naar werkervaringsplaatsen.
Zo zijn er kortgeleden
binnen het gemeentehuis
vijf werkervaringskandidaten
verwelkomd om werkervaring
op te doen. Ook bij andere
bedrijven en organisaties krijgen
kandidaten de mogelijkheid
een eerste stap richting de
arbeidsmarkt te zetten.
Het werken met werkervaringsplaatsen is een waardevol
concept waarbij de drempel
richting de arbeidsmarkt
verlaagd wordt.
Heb jij plek voor iemand om
werkervaring op te doen?
Neem dan contact op met
afdeling Werk en Inkomen van
de gemeente Westerveld.
Dit kan via telefoonnummer:
14 0521 of via e-mail:
info@gemeentewesterveld.nl.

Online sessie

Trots op
Drenthe
Marketing Drenthe, Provincie
Drenthe en Recreatieschap
organiseren op 22 april vanaf
10.00 uur een online sessie
over Drentse trots. ‘Trots
en respect voor onze eigen
cultuur en identiteit versterken
én uitdragen’ is de eerste
ambitie van het Perspectief
op bestemming Drenthe
2030. Past dit bij de Drentse
bescheidenheid? Daarover
gaat deze online sessie.

GEZOCHT:

Stageplaatsen
Door een tekort aan stageplekken i.v.m. de huidige
coronasituatie zijn er nog
veel studenten op zoek
naar een leuke stage.
Ondernemerspunt Meppel
helpt deze studenten hiermee.
Kan jij een stagiair een
leerwerkplek bieden?
Verschillende studenten
komen graag bij je leren én de
handen uit de mouwen steken.
Contact: ondernemerspunt@
regiocampus.nl

COLOFON
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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 april
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl.
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