
Ik Ben Drents Ondernemer is een gezamenlijk initiatief 
van ondernemers en de provincie Drenthe.

Spoeddigitalisering: online ondernemen en je 
omzet vergroten

Veel ondernemers zijn al actief in online ondernemen. Zij hebben 

bijvoorbeeld niet alleen een stenen een winkel maar hebben ook 

een actieve webshop gebouwd. Zij verbeteren hun omzet door 

zowel in de straat als op internet vindbaar en zichtbaar te zijn. 

Door de crisis wordt het belang van online en digitaal ineens nog 

groter. Misschien heb jij ook wel online ambities met je bedrijf. 

Maar ja: waar begin je? En wat zijn eigenlijk je mogelijkheden? 

Hoe begin je een webshop? Hoe zet je een online bezorgdienst of 

reserveringssysteem op? Wat kun je eigenlijk met (klant)data? Hoe 

wordt je beter online zichtbaar en vindbaar?

Ik Ben Drents Ondernemer helpt je graag op weg met praktische 

hulp en advies met ons nieuwe programma “Spoeddigitalisering”. 

Je kunt bij ons terecht voor 3 soorten hulp:

1. Sparren met een adviseur over de kansen en mogelijkheden 

van digitaal en online ondernemen voor jouw bedrijf;

2. Directe en concrete hulp van een ploeg vrijwilligers die 1-op-1 

of in een kleine groep aan de slag gaan met jouw vraagstuk;

3. Toegankelijke en praktische online trainingen over 

bijvoorbeeld online zichtbaarheid en vindbaarheid die je thuis, 

vanachter je laptop kunt volgen.

Beste ondernemer, 

De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Voor veel ondernemers waren de afgelopen maanden zwaar, en zelfs nu de 
maatregelen gedeeltelijk worden opgeheven is het einde nog niet in zicht. Ik Ben Drents Ondernemer heeft als gevolg van de 
coronacrisis de hulp aan ondernemers in Drenthe uitgebreid. In deze speciale nieuwsbrief vertellen we daarover. 

Wie zijn die vrijwilligers, en waar kunnen ze mee helpen? 

Onze vrijwilligersploeg is een mix van enthousiaste studenten die 

graag ondernemers willen helpen, en experts die zelf hun sporen 

verdiend hebben met online ondernemen en die nu graag wat 

terug willen doen. Zo hebben we als experts onder meer aan 

boord: Alex van Ginneken (online business coach en ondernemer 

en expert op het gebied van online vindbaarheid) en Marcel 

Meijer (online ondernemer die alles weet van online promotie 

en het bouwen van webshops). Wij koppelen de vragen die we 

van ondernemers ontvangen met zorg en aandacht aan de juiste 

vrijwilliger. De vrijwilligers besteden vervolgens zo’n 2-6 uur per 

ondernemer om hem of haar op weg te helpen.

Let op! Je kunt invloed uitoefenen op de trainingen die we 

aanbieden door ons te vertellen welke onderwerpen voor jou van 

belang zijn. Dat doe je door via deze poll je stem uit te brengen: 

Alles nog even rustig nalezen? Klik dan hier. 

Liever meteen aan de slag, of even telefonisch 

verder praten over de mogelijkheden? 

Bel naar Marlies Hiemstra van Ik Ben Drents 

Ondernemer op 06 – 82332059 of mail naar 

marlies@ikbendrentsondernemer.nl. 

Poll invullen

https://ikbendrentsondernemer.nl/poll-webinar-digitalisering/ 
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Ik Ben Drents Ondernemer is een gezamenlijk initiatief 
van ondernemers en de provincie Drenthe.

Crisistafel Drenthe: hulp en advies bij het vinden van krediet of financiering 

Ben je door de crisis in financiële problemen gekomen of dreigt dat te gebeuren? En kom je er bij je eigen bank of 
kredietverstrekker niet uit? Kom je er niet uit met de verschillende ondernemersregelingen die er beschikbaar zijn? Dan kunnen 
we je wellicht helpen met advies en inzicht in jouw financieringsvraagstuk met behulp van de Crisistafel. De Crisistafel is een 
netwerk van Drentse en Noordelijke financiers die eens per twee weken samenkomen om financieringsvragen van ondernemers 
te bespreken en ondernemers van advies te voorzien. In sommige gevallen kan zelfs direct geholpen worden bij het financierbaar 
maken van het plan in kwestie. Meer weten? Neem contact met ons op voor een intake. 

Tot slot

Ik Ben Drents Ondernemer is er voor Drentse ondernemers die verder willen. Dus heb jij een goed idee, een vraag, of behoefte 
om eens met iemand te sparren over de toekomst van je bedrijf? Dan komen we graag met je in contact! Bel of mail ons voor en 
kennismaking. 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Ik Ben Drents Ondernemer

Aanmelden voor de crisistafel, of even telefonisch 

verder praten over de mogelijkheden? 

Bel naar Steven Hager van Ik Ben Drents 

Ondernemer op 06 - 14615552 of mail naar 

steven@ikbendrentsondernemer.nl.
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