Goedemiddag,
De gemeente De Wolden is zover dat u zich kunt aanmelden om in aanmerking te komen
voor financiële ondersteuning.
Dat kunt u doen via deze https://www.dewolden.nl/dossiers/informatiecoronavirus/regelingen-ondernemers-en-zzp-ers/financiele-hulp-voor-ondernemers-enzppers
DigiD
Let op: u heeft uw DigiD inlog nodig om te kunnen inloggen.
Heeft u al contact gehad
Ondernemers die zich al eerder hebben gemeld moeten zich ook via bovenstaande link
aanmelden. Het kan zijn dat u hierover twee verschillende mailtjes ontvangt.
TOZO
De aanvragen gelden voor de gemeentelijke regelingen. Hebt u hierover nog vragen:
stuur een email naar Ondernemersadvies@dewoldenhoogeveen.nl
Kennispoort
Ook de Kennispoort Regio Zwolle wil u graag ondersteunen in deze moeilijke tijden.
Hieronder vindt u een nieuwsbrief of kijk eens op https://www.kennispoortregiozwolle.nl/
.
Met vriendelijke groet,
Eduard Annen
Coördinator Arbo en Interventieteam, Accountmanager Ondernemers |
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
0528-378300 | 0612343575
e.annen@dewoldenhoogeveen.nl
Aanwezig: maandag t/m vrijdag

ONDERSTEUNING TIJDENS DE CORONACRISIS
De coronacrisis raakt ons allemaal! Maar samen moeten we proberen om van de crisis een kans te
maken.
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Bent u op zoek naar iemand waarmee u kunt sparren of
overleggen? Kennispoort Drenthe staat ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Op onze website vindt u
alles wat u als ondernemer moet weten.
Samen staan we sterk!

Landelijke regelingen en loketten
In Nederland én in de provincie Drenthe zijn er loketten geopend en maatregelingen genomen om
ondernemers tijdens de coronacrisis te helpen. Kennispoort Drenthe heeft de belangrijkste punten voor u
op een rij gezet.
• Regelingen en loketten

Ondersteuning Kennispoort Drenthe
Naast de landelijke, provinciale en gemeentelijke informatieloketten kan het zijn dat u zoekt naar
aanvullende en specifiek op u gerichte ondersteuning. Het team van Kennispoort Drenthe helpt u graag.
Wij staan samen met onze collega's van Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) digitaal voor u klaar en helpen
u graag kosteloos door:
• te adviseren over financiering
• koppelingen te maken in ons netwerk
• mee te denken en te sparren

Veelgestelde vragen
Op de website van IBDO vindt u alle veelgestelde vragen over ondernemen tijdens de coronacrisis.
• Veelgestelde vragen

Webinars
Kennispoort Drenthe is bezig met de organisatie van online
webinars ter vervanging van onze maandelijkse masterclasses

die helaas zijn afgelast. Binnenkort zullen wij hier meer informatie
over delen via onze social media kanalen en nieuwsbrief. Heeft u
ideeën over thema's waar u in deze tijd meer informatie over zou
willen ontvangen dan kunt u mailen naar
info@kennispoortdrenthe.nl.

Contact
Schroom niet, wij zijn er om u verder te helpen!
Wij zijn te bereiken via 085 – 0 656 424 en info@kennispoortdrenthe.nl.

Direct in contact komen met één van de innovatieadviseurs? Bel of mail
Adri Wischmann, 06 111 480 55 / adri.wischmann@kennispoortdrenthe.nl of
Jan Jacob Hilberdink, 06 22 98 94 95 / janjacob.hilberdink@kennispoortdrenthe.nl.

Heeft u een vraag voor onze collega's van Ik Ben Drents Ondernemer? Ook zij staan voor u klaar.
Informatie van IBDO vindt u op de website www.ikbendrentsondernemer.nl.

Live
Spreekt u onze adviseurs liever live? Onze adviseurs zijn ook dagelijks bereikbaar voor videogesprekken.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Team Kennispoort Drenthe

De website van Kennispoort Drenthe wordt dagelijks bijgewerkt met de nieuwste informatie die u als
ondernemer moet weten. Houd de pagina kennispoortdrenthe.nl/corona in de gaten en mis niks.

