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Inleiding
Westerveld beschikt sinds 1 januari 2017 over een ondernemersfonds. Bij de start is vastgelegd dat
het fonds eerst een ‘experimenteerperiode’ van drie jaar aangaat. Het jaar 2019 stond dus voor een
groot deel in het teken van de evaluatie. Voor de evaluatie werd een adviesbureau ingeschakeld door
gemeente Westerveld en het ondernemersfonds samen. Met trots kan er medegedeeld worden dat
de periode is verlengd. Het bestuur en de fondsmanager kijken er naar uit om samen met de
ondernemers ook de komende jaren zich in te zetten voor de leefbaarheid en de lokale economie.
In het evaluatierapport is een voorzet opgenomen met mogelijke thema’s waaraan gewerkt kan
worden. Dit zijn punten waar het bestuur van het fonds en de koepel zich over inhoud en
volledigheid nog zullen buigen. Het zijn grote onderwerpen waar goed optrekken met gemeente,
andere overheden en maatschappelijke organisaties nadrukkelijk aan de orde zijn.
1. Kwaliteitsimpuls van de regiomarketing en promotie: Het speelveld rondom de regiomarketing is
complex en constant in beweging. Op provinciaal niveau is er Marketing Drenthe die zich bezighoudt
met het werven van bezoekersgroepen. De beleving is dat daar lokaal te weinig mee wordt gedaan.
De zich op Drenthe oriënterende bezoeker is daar niet mee geholpen. Onderdeel van de lokale
programma-ontwikkeling is de inzet op kwaliteitstoerisme en seizoensverlenging.
2. Vergrijzing- en krimpstrategie: Westerveld bevindt zich in een deel van het land dat te maken
heeft met vergrijzing en demografische krimp. Jonge, talentvolle mensen trekken naar de stad voor
onderwijs en baankansen. Regio’s kunnen zich wapenen tegen de trend, en zich toerusten om jonge
mensen te behouden voor de streek.
3. (Ov-)bereikbaarheid: Frequent en betrouwbaar openbaar vervoer is een belangrijke
vestigingsvoorwaarde voor bewoners en bedrijven. Daarmee kan het ook behoren tot één van de
zaken die vanuit fondsverband kan worden opgepakt.
4. Duurzaamheid en energie: Een belangrijk thema in het hele land. Het begint bij een vorm van
kennisdeling: ondernemers op de hoogte stellen van meest recente wetgeving, informeren over
particuliere investeringen (inclusief terugverdientijd) en de mogelijkheden van collectief investeren
helder maken.
5. Economische clustervorming en cross-overs: Het fonds kan actieve sectorvorming in de hand
werken met de organisatie van kennisbijeenkomsten en ondersteuning van activiteiten.
Na het evaluatierapport en het groen licht van de gemeenteraad maakt het fonds zich op voor de
komende jaren. De fundering is gelegd en nu wil het fonds het verder gaan uitbouwen en een
stevigere rol neer gaan zetten. Nog meer samenwerking stimuleren en aanvragen genereren.
Inzetten op vernieuwing en de impact vergroten.
Naast de evaluatie liepen de andere werkzaamheden door. Middels het aanvraagformulier op de
website werden aanvragen ingediend om zo gezamenlijke ideeën kunnen te ondersteunen met
kennis en geld. De afgelopen drie jaren zijn al vele initiatieven gerealiseerd die een positieve invloed
hebben op de leefbaarheid en economie van onze gemeente. In 2019 werd er gemerkt dat er in
Westerveld al meer samengewerkt werd als één geheel. Dit mede ook door de inzet van de Koepel
en de ondernemersverenigingen. Nu de ‘experimenteerfase’ achter de rug is, kijkt het
Ondernemersfonds Westerveld uit naar een nieuwe periode vol kansen en mogelijkheden.
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Algemeen
Het doel van het Ondernemersfonds Westerveld is om de lokale economie en de leefbaarheid in de
gemeente te versterken. Daarnaast wil het fonds een verbindende factor zijn tussen ondernemers,
inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke
bijdragen beschikbaar te stellen.
Alle ondernemers (zijnde de gebruikers en eigenaren die ozb betalen voor een niet-woning) betalen
mee aan dit fonds voor €70 per €100.000 WOZ-waarde. Dit zijn bijvoorbeeld ondernemers,
stichtingen, (sport)verenigingen en zorgaanbieders. Het fonds stelt de ondernemers in Westerveld in
staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren.

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van Ondernemersfonds Westerveld bestaat uit onafhankelijke vertegenwoordigers van
alle trekkingsgerechtigden in de gemeente Westerveld. In 2019 bestond het bestuur uit:
mevrouw H. Nijmeijer (voorzitter)
mevrouw Y.M.C. Huijting (secretaris)
mevrouw A.E. Everts (penningmeester)
de heer G. Gomarus (lid)
de heer S.C.J. Visser (lid)
de heer D. Dinkla (lid)
Mevrouw Y.M.C. Huijting heeft in 2019 de taak van secretaris overgenomen van de heer J.H.A.
Bartels. De heer S.C.J. Visser en de heer D. Dinkla zijn in april het bestuur komen versterken.
De penningmeester krijgt financieel-administratieve ondersteuning van een betaalde inhuurkracht
op oproepbasis, niet in loondienst.

Bestuur en fondsmanager Ondernemersfonds Westerveld en bestuur Koepel Ondernemend Westerveld

Fondsmanager
Mevrouw M.E. Rink was het gehele jaar 2019 fondsmanager van het Ondernemersfonds Westerveld.
Zij is onder andere het aanspreekpunt voor het fonds en heeft een coördinerende rol. De
fondsmanager is aanwezig bij zowel de bestuursvergaderingen van het ondernemersfonds als de
vergaderingen van Stichting Koepel Ondernemend Westerveld. Daarnaast zijn er korte lijntjes met
onder andere de ondernemersverenigingen, de gemeente Westerveld en Stichting Toeristische
Promotie Westerveld. Ze gaat graag in gesprek met de diverse personen om te onderzoeken wat er
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speelt en om te verbinden. Zij is onder andere aanspreekbaar voor vragen over het fonds, voor
aanvragen en nieuwe ideeën en initiatieven.
In 2019 heeft de fondsmanager ondersteunt bij de organisatie van de evaluatie. Daarnaast zijn er op
diverse plekken presentaties gegeven om meer aandacht te krijgen voor het fonds en de
mogelijkheden die het fonds biedt. Door de nauwe samenwerking met onder andere de Koepel zijn
er mooie resultaten behaald, maar liggen er ook nog veel kansen voor de toekomst.

Ondernemersverenigingen
Binnen de gemeente Westerveld zijn zes ondernemersverenigingen actief:
 Ondernemersvereniging Diever (OVD)
 Ondernemend Dwingeloo (OD)
 Havelter Ondernemersclub (HOC)
 Ondernemend Uffelte
 Ondernemersvereniging Vledder (OVV)
 Ondernemersvereniging DWWZ (Doldersum, Oude Willem, Wateren en Zorgvlied) (DWWZ).
De ondernemersverenigingen nemen de beslissingen over de aanvragen die betrekking hebben op
hun eigen kern. De leden worden op de hoogte gehouden door de bestuursleden, die op hun beurt
weer worden gevoed door de Koepel.
De fondsmanager probeert zoveel mogelijk algemene ledenvergaderingen te bezoeken om kennis te
maken met ondernemers en op de hoogte te zijn van wat er speelt in de diverse kernen. Daarnaast
wordt er via de Koepel informatie gedeeld van de ondernemersverenigingen.

Koepel Ondernemend Westerveld
De zes ondernemersverenigingen werken samen in een overkoepelende stichting: stichting Koepel
Ondernemend Westerveld, kortweg: De Koepel. Hierin zitten twee afgevaardigden per
ondernemersvereniging. Eén keer per maand komen zij samen om te beslissen over gemeentebrede
aanvragen en bespreken ze zaken uit de gemeente Westerveld wat ondernemers (be)treft. Twee
maal per jaar schuiven de wethouder economie en bedrijvencontactfunctionaris bij een vergadering
aan. Daarnaast zijn de digitale borden en de sfeerverlichting in de gemeente Westerveld eigendom
van de Koepel. De Koepel heeft samen met het fonds een verbindende rol.
In 2019 was opnieuw sprake van een nauwe samenwerking tussen het Ondernemersfonds en de
Koepel. De fondsmanager is voor beide stichtingen actief.
Het bestuur van de Stichting Koepel Ondernemend Westerveld bestaat uit 12 leden en zijn afkomstig
uit de na te melden ondernemersverenigingen in de gemeente Westerveld, te weten:
- OVD: de heren J.H. Ike en A.H. Sjabbens
- OD: mevrouw J.W. Varekamp (voorzitter) en de heer E. Stolk
- HOC: de heren A. Brouwer en J.H. Leffers / F.L. van Dijk
- Ondernemend Uffelte: de heren A.R. Molenkamp (penningmeester) en J. Grit
- OVV: de heren G.J. Smelt (secretaris) en H.J. Broekman
- WWZ: de heer E.A. Schipper en de heer A. Noordkamp
In de vergadering van 4 september 2019 is de heer F.L. van Dijk benoemd als nieuw bestuurslid van
de Koepel en nam daarmee de plek van de heer J.H. Leffers over.
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Retributie
Algemeen

De volgende ozb-categorieën kwamen voor retributie in aanmerking:
 Stallen en agrarische bedrijfsruimte
 Agrarische bedrijfswoningen (binnen categorie ozb niet-woningen)
 Agrarische- bosgrond en open water (niet vrijgesteld van ozb-betaling)
 Tuinbouwbedrijven (exclusief niet ozb-plichtige glasopstanden).
 Bospercelen
Deze retributie dient elk jaar opnieuw aangevraagd worden middels het formulier op
www.ondernemersfondswesterveld.nl en kan alleen worden aangevraagd voor het kalenderjaar
waarin de aanslag is opgelegd. Indien er bezwaar is ingediend bij de gemeente kan er tot twee
maanden na de definitieve beschikking nog retributie aangevraagd worden. Aanvragen die na deze
periode bij het fonds binnenkomen, kunnen niet meer worden behandeld.

Retributieaanvragen

In 2019 zijn er 73 aanvragen ontvangen van 62 verschillende agrariërs. In totaal is er voor € 17.272
teruggevraagd. Vier aanvragen waren niet volledig, omdat alleen het eigenaars- of het gebruiksdeel
werd aangevraagd terwijl ze recht hadden op beide. Voor vijf ondernemers heeft de administrateur
de aanvraag verwerkt. Daarnaast zijn diverse vragen via de mail en telefonisch beantwoord.

Aanvragen

Het ondernemersfonds heeft als doel de lokale economie en de leefbaarheid in de gemeente te
versterken. Iedereen die meebetaalt aan het fonds kan een aanvraag indienen. Organisaties die niet
zelf bijdragen aan het fonds kunnen in samenwerking met een betalend ondernemer het formulier
toesturen. Om goede ideeën niet verloren te laten gaan, is er daarnaast de mogelijkheid om ideeën
te delen via de ‘ideeënbox’ op de website.
Ook dit jaar kon middels de vragen op het aanvraagformulier het idee worden uitgewerkt.
Doorlopend bekijkt het fonds, samen met de Koepel, of de voorwaarden volledig zijn en of de vragen
die in het formulier staan duidelijk genoeg zijn geformuleerd. Aan de hand van ervaringen van
aanvragers en de beoordelaars worden er soms aanpassingen doorgevoerd. Er wordt daarom
aangeraden om bij het indienen altijd het nieuwste formulier van de website te downloaden.
Via de site van het fonds is het aanvraagformulier met daarin de voorwaarden te downloaden.
De volledig ingevulde aanvragen worden gestuurd naar de ondernemersvereniging in de eigen kern
en naar de fondsmanager. Voor gebiedsgerichte aanvragen besluiten de ondernemersverenigingen,
de gemeentebrede aanvragen worden beoordeelt de Koepel.
Van kern naar gemeentebreed
Er zijn in de afgelopen jaren al verschillende projecten succesvol breder getrokken door inmenging
van het ondernemersfonds. Er wordt opgeroepen de fondsmanager in een zo’n vroeg mogelijk
stadium te betrekken bij de plannen, zodat er mogelijkheden en tips gedeeld kunnen worden.
Mogelijk dat men in een andere kern met hetzelfde bezig is of dat er een andere ondernemer is die
wellicht kan ondersteunen. Ook kan het zijn dat een project wat klein begint, groter opgepakt kan
worden. Een succesvol voorbeeld hiervan is het project AED. Er is ook in 2019 gewerkt aan het
vergroten van het AED-Netwerk in Westerveld door buitenkasten te financieren en actief gebieden
met een ‘witte vlek’ te benaderen. In samenwerking met de EHBO-verenigingen is daarnaast ook
opgeroepen een reanimatiecursus te volgen en inzetbaar te zijn als burgerhulpverlener. De
wedstrijdklok, de Kraspas en de liggende verzorging zijn ook mooie voorbeelden en worden
hieronder verder toegelicht.
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Thema’s
Het fonds en de Koepel stimuleren doorlopend om over dorpsgrenzen heen te kijken, want wat in de
ene kern gebeurt, heeft regelmatig ook invloed op een andere. Zo kan bijvoorbeeld de hele
gemeente van een eventuele UNESCO Werelderfgoedstatus voor de Koloniën van Weldadigheid
profiteren en overnachten bezoekers van het Shakespearetheater verspreid over de hele gemeente.
Daarnaast beleef je in Havelte het echte oer met het Holtingerveld, de ijstijd en de hunebedden en in
Dwingeloo leeft ‘Beleef de ruimte’. Kansen zijn er genoeg in onze gemeente. Er werd gemerkt dat
ook in 2019 er steeds vaker binnen de kernen zelf gekeken werd hoe een ‘gezamenlijk thema’ meer
uitgewerkt kan worden. Een mooie volgende stap zou zijn om deze verschillende parels aan elkaar te
verbinden. Toeristen kunnen hierdoor nog langer in onze regio verblijven en gebruik maken van de
diensten van de diverse ondernemers. Voorbeelden van zulke ‘themaprojecten’ die financieel zijn
ondersteunt, zijn het nieuwe ‘Huis van Weldadigheid’ in Frederiksoord en de Vijfsprong in
Dwingeloo.
In 2019 heeft het Ondernemersfonds Westerveld diverse aanvragen ontvangen. Hieronder worden
een aantal projecten uitgelicht en vervolgens volgt er een opsomming van toekenningen. Niet
gebruikte gelden van 2019 worden toegevoegd aan het budget van 2020.

Aanvragen uitgelicht

Liggende verzorging
Veel kinderen en volwassenen met een lichamelijke en soms ook verstandelijke beperking zullen
nooit zindelijk worden. In Nederland zijn er geen tot weinig
voorzieningen die het ouders en begeleiders mogelijk maken deze
kwetsbare mensen te verschonen. Onbezorgd, even een dagje uit
is voor hen dus niet weggelegd. Met dit initiatief wordt zo’n dagje
uit, met alles wat erbij komt kijken, meer toegankelijk gemaakt
voor iedereen. Zo kunnen ook deze bezoekers aan en inwoners van
Westerveld meedoen en genieten van onder andere de cultuur en
prachtige natuur die wij hier kennen. Er wordt gestart bij/er zijn
reeds gesprekken met Hoeve de Werkhorst in Vledder, de van
Foto: Weldadig Oord
Swietentuin in Frederiksoord, Grenzeloos en Zo in Doldersum,
Museums Vledder en Bosbad Vledder. Een volgende stap in 2020 is samen met initiatiefneemster
Minke Heeringa kijken of dit mooie initiatief breder getrokken kan worden, zodat iedereen kan
genieten van een onbekommerd dagje uit in heel Westerveld.
Kraspas
De leden van de ondernemersverenigingen in Westerveld gingen voor een gezamenlijke actie aan het
eind van het jaar. Van half november tot en met half december ontvingen
de klanten bij de deelnemende ondernemers een "kraspas" bij elke
besteding. Wanneer de klant de pas open krast ziet deze meteen of er
een prijs is gewonnen bij één van de deelnemers.
In plaats van en soms naast alle losse acties van de kernen, samen één
actie in onze gemeente. Van korting tot gratis producten werden er
weggegeven. Een actie wat zeer goed is ontvangen door de deelnemende bedrijven en de klanten.
Wedstrijdklok
In Westerveld worden jaarlijkse diverse wedstrijden georganiseerd. Bij vele wedstrijden, zoals
hardloopwedstrijden, wordt elke keer opnieuw een wedstrijdklok gehuurd bij omliggende
verenigingen/bedrijven/organisaties in onder andere Meppel en Assen. Nadat bij het fonds de vraag
binnenkwam om een wedstrijdklok te financieren voor atletiekvereniging DOS, werd het idee
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gedeeld om te kijken hoe dit ingezet kon worden voor heel Westerveld. Het gevolg is dat er
gesprekken volgden met onder andere de MCD run, de Kolonieloop Frederiksoord en de Brinklopen
in Diever. Er ontstond een breed draagvlak en grote interesse binnen de gemeente Westerveld.
De wedstrijdklok is aangeschaft door een bijdrage uit het fonds en kan nu kosteloos, door
evenementen die plaatsvinden in de gemeente Westerveld, gebruikt worden. Meerdere organisaties
worden zo ontlast in hun begroting.
Een bijkomend voordeel was dat de verschillende organisaties in onze gemeente hierdoor meer met
elkaar in contact kwamen en er onderling kennis, ervaring en meer materialen werden uitgeleend.
Ondernemersfair
De ondernemersfair werd dit jaar voor de 5e keer georganiseerd. Ditmaal was het de beurt aan de
kern van de ondernemersvereniging in Diever om de organisatie op zich te nemen. Als locatie werd
gekozen voor Stad & Esch Diever en het Hart van Diever. In en om
de gebouwen presenteerden ruim 100 bedrijven zich gedurende
twee dagen aan de meer dan 4000 bezoekers. De fair is een mooi
evenement waar alle ondernemers in Westerveld de mogelijkheid
krijgen om zich te laten zien, nader met elkaar kennis te maken en
te netwerken. De eerste dag werd afgesloten met een
standhouderbijeenkomst welke goed werd bezocht.
Het Ondernemersfonds Westerveld maakte deze fair mede mogelijk en stond er zelf ook twee dagen
met een stand. Er zijn dit weekend vele gesprekken gevoerd met (nieuwe) ondernemers en inwoners
uit Westerveld.

Gemeentebrede aanvragen
























Ondernemersontbijt Westerveld
Ondernemersfilm 'Trots op Ondernemend Westerveld'
Promotiefilm Nederland Ontdekt op RTL4
Kraspas Westerveld
Drenthe on Move Festival
Makker van een Akker
Liggende verzorging voor volwassenen
Wedstrijdklok voor evenementen in Westerveld
Ondernemersfair
Westerveld Toppers. Voor alle kinderen van 6 t/m 11 jaar die aansluiting missen bij een
sportvereniging, maar wel graag willen sporten.
Groot Gastvrij Ontbijt Fiets4Daagse vanuit Diever
Toeristische fiets-/wandelkaart
Bourgondisch Westerveld
Zomerzinnen Dwingeloo
Open Science Hub ‘De Melkweg’ in Dwingeloo.
De Sprookjestuinen van Drenthe
Nachtelijke Beleving
Midzomernachtdroomfestival
Veldoven Zorgvlied
Netwerkbijeenkomst Haringparty
Bevrijdingsfestival ‘Vier de vrijheid’, Holtingerveld
Foto: Marjolein Rink
Gastvrijheid voor horecabedrijven
Survival Havelte
Sluisdagen Dieverbrug
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Ster van Westerveld wandelboekjes
Ronde van Drenthe
Ondernemersfonds Westerveld Haringparty

Diever










Sfeervol Diever
Vrienden van Diever
Dorpscultuurhuis Wapse
Oldtimerdag
Kunstwandeling Diever
Uitje JT Seinenhof met Dieverse jeugd
Fleurig Diever
Opening nieuw dorpshuis en spelhal
Gekleurd Grijs Festival

Opening Science Hub
Foto: Marjolein Rink

Dwingeloo






Natuurbelevingspark bij zwembad de Paasbergen
Sinterklaasintocht
SiepelBlues
Netwerkbijeenkomst
Siepeldagen Dwingeloo

DWWZ



Ringsteken Zorgvlied
Tentfeest Zorgvlied

Havelte









Kerstmarkt Havelte
Beleefpark Dwingeloo
Scorebord vv Havelte
Foto: Marjolein Rink
Jodenmonument op het Holtingerveld
Oerwandeling vanaf de Brink
Wolfair en schaapscheerdersfeest Holtinger Schaapskudde
Krant 'De Veldkei' Havelte Buitengewoon, route langs diverse ondernemers in Havelte
Koningsnacht
Voorjaarsbeurs

Uffelte







Siertuin Uffelte
Decemberactie van De IJsberen
Uffelte zoemt en bloemt
Dorpsommetjes
Uffelterfeest
Website Uffelte.nu

Vledder








Museums Vledder
Ondernemersmagazine Vledder e.o.
Klok Lesturgeonplein
Hart voor Wilhelminaoord Festival
Toertocht ATB
Verbouwing school Vledderveen naar museum
GPS Routes 'Billen van de bank' Vledderveen
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Afgewezen
De aanvragen die worden ingediend, moeten voldoen aan de voorwaarden. Deze voorwaarden staan
beschreven in het aanvraagformulier. In totaal zijn in 2019 vijf aanvragen afgewezen:
- Drie aanvragen zijn afgewezen omdat er geen collectief doel is en maar één bedrijf profiteert
- Een aanvraag is afgewezen, omdat het niet openbaar was.
- Een aanvraag is te laat ingestuurd. De aanvraag kon niet meer worden behandeld voor het
evenement plaatsvond.
Op het moment dat een aanvraag niet volledig is of niet past binnen de voorwaarden wordt er
meegekeken of er andere mogelijkheden zijn of wordt, waar mogelijk, meegedacht waar de aanvraag
eventueel beter ingediend kan worden.

Financiën
In 2019 heeft het fonds via de gemeente Westerveld een totaal bedrag ontvangen van € 267.550
In het kader van de retributieregeling is er een bedrag terug gevraagd van
Dit is ca € 2.700 minder dan in het voorgaande jaar.
Beschikbaar voor het fonds

- 17.272
_________
€ 250.278

Opmerking: Per 1 januari van het jaar erop is duidelijk welk bedrag exact beschikbaar is voor
projecten. Dit houdt in dat op 1 januari 2020 bekend is welke bedrag exact beschikbaar was voor
2019. Dit heeft te maken met de ontwikkeling/afwikkeling van aanvragen voor retributie die in het
gehele jaar van de opgelegde aanslag terug te vragen zijn.
Besteed aan de doelstelling:
- Gemeentebreed
- Ondernemersverenigingen

€ 143.117
- 48.703

Lasten:
Inzet personeel
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Accountantskosten
Kosten Adviesbureau (evaluatierapport)
Financiële lasten (bankkosten)

€ 46.833
846
- 8.027
- 3.909
- 2.800
- 7.000
189

Meer besteed 2019

€ 191.820

€ 69.604
-/-

- 261.424
€ 11.146

Dit bedrag is in mindering gebracht op het bestemmingsfonds. Hierin zit nog een bedrag wat in 2017
nog niet was besteed. Dat had te maken met het feit, dat het fonds pas in de loop van 2017 van start
is gegaan.
Toelichting lasten:
Personeelskosten: Dit betreft de vergoeding voor de fondsmanager en de administrateur. De kosten
zijn hoger dan vorig jaar doordat de fondsmanager extra tijd heeft moeten besteden aan de
voorbereidingen en uitvoering van de evaluatie en een nieuwe overeenkomst met de gemeente.
Administrateur: Het ondernemersfonds is btw-plichtig. Dit en de retributieregeling brengen
administratieve werkzaamheden met zich mee.
Verkoopkosten: De reclame- en advertentiekosten, waaronder de maandelijkse ondernemerspagina.
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Algemene kosten: Voornamelijk vergaderlasten, niet aftrekbaar deel voorbelasting en dergelijke.
Kosten Adviesbureau: Voor een besluit van de gemeenteraad ter zake een voortzetting van het
ondernemersfonds was het nodig een evaluatie uit te voeren. Hiervoor is Bureau Blaauwberg
ingeschakeld. De kosten hiervan zijn gedeeld door gemeente en het ondernemersfonds.

Evaluatie
Westerveld beschikt sinds 1 januari 2017 over een ondernemersfonds. Bij de start is vastgelegd dat
het fonds eerst een ‘experimenteerperiode’ van drie jaar aangaat. Het jaar 2019 stond dus voor een
groot deel in het teken van de evaluatie.
Bureau Blaauwberg is gevraagd deze evaluatie uit te voeren in opdracht van zowel het
Ondernemersfonds Westerveld als gemeente Westerveld. De fondsmanager heeft ondersteund in de
organisatie van de evaluatie. Er zijn onder andere diverse interviews afgenomen en voor de
gemeenteraad is er een themaraad georganiseerd.
Met trots kan er medegedeeld worden dat de periode is verlengd. Het bestuur en de fondsmanager
kijken er naar uit om samen met de ondernemers ook de komende jaren zich in te zetten voor de
leefbaarheid in de dorpen en de lokale economie. Uit de samenvatting van het verslag:

Belangrijkste conclusies resultaten Ondernemersfonds Westerveld






De hoeveelheid aan activiteiten en de veelzijdigheid ervan is na drie jaar indrukwekkend: een
aantal evenementen (lokaal of op toeristen gericht), netwerkbijeenkomsten, veel
maatschappelijke projecten en een aantal bijdragen in het opwaarderen van de openbare
ruimte.
De verwachtingen over de positieve werking en effecten van het ondernemersfonds zijn
uitgekomen. Er is meer samenhang en gezamenlijkheid en initiatiefnemers kunnen de
kwaliteitsslag van activiteiten en projecten hoger leggen dan voor de komst van het fonds.
Ook vanuit de landbouw, die bij de start van het ondernemersfonds een uitzonderingspositie
heeft gekregen, zijn steeds meer ondernemers bij activiteiten uit het ondernemersfonds
betrokken.
De grotere strategische onderwerpen die voor de gemeente in 2016 doorslaggevend waren
om het fonds te steunen - tegengaan van de gevolgen van de vergrijzing en de
schaalvergroting, aantrekken van nieuw ondernemerschap - worden hier en daar ook
zichtbaar, al is drie jaar een te korte periode om daar vergaande conclusies over te trekken.

Belangrijkste conclusies organisatie Ondernemersfonds Westerveld


De lokale ondernemersverenigingen hebben hun weg goed gevonden naar het
ondernemersfonds en werken op een manier die hun lokaal het beste past.
 De Koepel Ondernemend Westerveld is door de komst van het fonds weer veel actiever
geworden. De belangrijke rol van de Koepel bij de bovenlokale activiteiten komt goed uit de
verf en de lijnen tussen de ondernemersverenigingen en de Koepel zijn kort. De dynamiek
van het fonds zorgt er wel voor dat er steeds meer werk op de bestuursleden van de Koepel
afkomt.
 Het bestuur van het Ondernemersfonds Westerveld heeft - na een korte aanlooptijd gezorgd voor een stabiele en adequate organisatie en een goede samenwerkingsrelatie met
de gemeente.
 Er is tenslotte tevredenheid over het inzetten van een professioneel fondsmanager.
Initiatieven komen makkelijker van de grond, het stimuleert de onderlinge samenwerking en
verhoogt de kwaliteit.
Het volledige verslag is te lezen via: www.ondernemersfondswesterveld.nl/verslagen
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Activiteiten
Landelijk Platform Ondernemers Fondsen (LPOF)
Nederland heeft op dit moment een kleine 50 ondernemersfondsen. Een deel hiervan komt twee
keer per jaar als een informeel platform bij elkaar. In 2019 is besloten om een vereniging op te
richten om nog beter onderling ervaringen uit te wisselen en kennis op te bouwen. Samen
optrekken, van elkaar leren en elkaar ondersteunen.
Het LPOF heeft als doel de aangesloten ondernemersfondsen en de uitvoeringsorganisaties van de
fondsen in brede zin te ondersteunen. In 2019 is de bijeenkomst bij het Ondernemersfonds Delft
bezocht.

Bezoek aan Museum de Proefkolonie
In samenwerking met museum de Proefkolonie werden alle leden van de ondernemersverenigingen
uitgenodigd om gratis kennis te komen maken met het nieuwe museum. De geïnteresseerden
konden in twee groepen het museum bezichtigen. Er lagen folders klaar voor ondernemers die dit
nieuwe museum onder de aandacht willen brengen bij hun eigen gasten en klanten. Daarnaast was
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een netwerkborrel.

Ondernemerspagina / OndernemendWesterveld.nl
Sinds 2019 brengt het fonds en de Koepel samen met de gemeente Westerveld elke laatste
Westervelder van de maand een ‘Ondernemerspagina’ uit. Er wordt zoveel mogelijk informatie
verzameld welke interessant is voor de ondernemers. De uitgebreide artikelen worden geplaatst op
www.ondernemendwesterveld.nl. Daarnaast zijn op deze website nog meer informatie voor
ondernemers te vinden. Een ieder kan input aanleveren via krant@ondernemendwesterveld.nl.

Betrekken en bereiken van alle ondernemers
Het fonds probeert zoveel mogelijk Westervelders te bereiken en te betrekken. Het afgelopen jaar is
onder andere het onderstaande ingezet om dit doel te bereiken:
- Facebook
- LinkedIn
- Tweemaal verscheen er een artikel in het InWesterveld Magazine
- Westervelder: in diverse artikelen is het fonds genoemd. Daarnaast is er een maandelijkse
ondernemerspagina te vinden in deze krant
- De ondernemersverenigingen
- Websites www.ondernemersfondswesterveld.nl en www.ondernemendwesterveld.nl
- Stand op de ondernemersfair
- Bezoeken van algemene ledenvergaderingen van ondernemersverenigingen en andere
bijeenkomsten. (Desgevraagd) zijn er presentaties geven, zoals bij een bijeenkomst van alle
dorpsbelangen in Westerveld
- Bereikbaar zijn via de telefoon en mail
- Spandoeken, beachflags en het logo beschikbaar stellen voor projecten die mogelijk gemaakt
zijn door het fonds.
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