
MENUKAART

Kies uit de ingrediënten een Digitaal 
Buffet op maat
Digitalisering ingewikkeld? Dat hoeft helemaal niet. 
Je kunt eenvoudig beginnen met bijvoorbeeld een 
online reserveringssysteem of met online marketing. 
Het levert je al snel tijdwinst, meer rendement, blijere 
klanten en tevreden medewerkers op. 

Vanuit het gratis programma ‘Het Digitaal Buffet’ 
bieden we je verschillende ingrediënten om met 
digitalisering aan de slag te gaan. 

het kan makkelijker!

stop
thinking

start 
cooking!



1-OP-1 ADVIES 
Partijen zoals Ik ben Drents Ondernemer, Kennispoort Regio 
Zwolle en het Ondernemershuis voor het Vechtdal bieden 
kosteloos advies als het gaat om groei, ondernemerschap, 
innovatie en ook digitalisering. Om het je makkelijk te maken 
hebben we hiervoor één contactpersoon die de link legt naar 
partijen. Neem contact op via digitalisering@zuidoostdrenthe.nl. 

NOORDEN DIGITAAL
Noorden Digitaal is een netwerk van ondernemers, onderwijs, 
onderzoek en overheid dat samenwerkt om digitalisering in 
Noord-Nederland een stap verder te brengen. Bekijk op de 
website www.noordendigitaal.nl activiteiten en nieuws.
 

DIGITALE WERKPLAATS – STUDENTENPROJECTEN 
Heb je een digitaliseringsvraagstuk? Slimme en ambitieuze 
mbo - en hbo-studenten gaan hiermee, vanuit Digilink 
Drenthe en MoveDigi Regio Zwolle, kosteloos en 
enthousiast voor je aan de slag. Denk hierbij aan online 
sales, online marketing, datascience en automatisering.

BENCHMARK DIGITALISERING – GRATIS ADVIESRAPPORT 
Waar staat jouw bedrijf op het gebied van digitalisering ten 
opzichte van vergelijkbare bedrijven? En waarmee zou je nog 
verder aan de slag kunnen? Vul de benchmark van Ik ben Drents 
ondernemer in en ontvang een gepersonaliseerd adviesrapport 
met concrete tips en informatie over welke partijen je verder 
kunnen helpen.

DIGITALE VRIJWILLIGERS
Om je op weg te helpen met digitalisering hebben wij een 
vrijwilligerspool van studenten ingericht. Op de website van Ik ben 
Drents ondernemer vind je hierover meer informatie.

Voorgerechten 
uit de regio

Moeilijk om te kiezen?
Neem dan contact met ons op!

CONTACT

stop thinking start cooking!

https://noordendigitaal.nl
https://noordendigitaal.nl
https://www.digilinkdrenthe.nl
https://www.digilinkdrenthe.nl
https://movedigi.nl
https://benchmarkdigitalisering.sqans.nl/surveys/1/drenthe
https://ikbendrentsondernemer.nl/hulp-nodig-bij-digitalisering/
https://ikbendrentsondernemer.nl/hulp-nodig-bij-digitalisering/
mailto:digitalisering%40zuidenoostdrenthe.nl?subject=


WEBINAR ‘HOE HAAL JE MEER UIT JE BEDRIJF MET DATA?’
Data is overal en ook in jouw bedrijf. Maar hoe kun je het inzetten 
om je bedrijf beter te maken? In de webinar ‘Hoe haal je meer uit 
je bedrijf met data’ vertelt lector Aleid Brouwer van NHL Stenden 
hier meer over. Bekijk de webinar op www.hetdigitaalbuffet.nl

IT HUB HOOGEVEEN
De IT Hub brengt business, kennis, innovatie, talent en technologie 
samen. Studenten gaan aan de slag met vraagstukken uit het 
bedrijfsleven zoals data analytics, artificial intelligence, robotics, 
sensoring (Internet of Things) en blockchaintechnologie. Ook helpt 
de IT-hub om bedrijven mee te nemen in de digitale transitie.

DIGITALISERINGSSCAN RETAIL
Met de digitaliseringsscan van de KVK ontdek je in twintig minuten 
waar je staat op het gebied van digitalisering. Je ontvangt een 
persoonlijk advies op basis van jouw bedrijfsdoelstelling, een 
routekaart voor jouw volgende stap. Ga hier aan de slag.

oostdrenthe.nl (of anieke@anxtlevel.nl) of 06-30 99 87 67
Heb je een keus gemaakt? Meld je dan aan bij Anieke van Wijnen, 
digitalisering@zuidenoostdrenthe.nl of neem telefonisch contact 
op via 06 30 99 87 67.

CONTACT

De voorgerechten worden je aangeboden vanuit Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 
en zijn voor vrijetijdsbedrijven en horeca in de gemeenten Coevorden, Borger-
Odoorn, Hoogeveen, Emmen, Aa en Hunze en Hardenberg.

het kan slimmer!

Ik doe mee! En meld me meteen 
aan via www.hetdigitaalbuffet.nl

https://ikbendrentsondernemer.nl/terugkijken-webinar-hoe-haal-je-meer-uit-je-bedrijf-met-data/
https://ikbendrentsondernemer.nl/terugkijken-webinar-hoe-haal-je-meer-uit-je-bedrijf-met-data/
http://www.hetdigitaalbuffet.nl
http://IT-hub.nl
https://www.mijndigitalezaak.nl/startpagina
mailto:digitalisering%40zuidenoostdrenthe.nl?subject=


AAN DE SLAG 
We bieden je een ontwikkeltraject op maat, met gegarandeerd 
resultaat. We maken je vraag en doelen helder in een adviesgesprek 
en na uitvoering van een quickscan, reiken we je praktische tips aan. 
Vervolgens koppelen we je aan de juiste specialisten en kun je aan de 
slag. Ondertussen word je op de hoogte gehouden van bijpassende 
e-learnings, workshops, experimenten en andere activiteiten. En wil 
jij extra investeren in bijvoorbeeld een robot, in VR-beleving of andere 
digitale technieken? Het Digitale Buffet komt binnenkort met verschillende 
opties die je direct kunt toepassen of testen op jouw bedrijf.  
Meld je snel aan!

ADVIES OP MAAT
Wil je op basis van de resultaten van de quickscan aan de slag of heb 
je nu al een concreet vraagstuk? Plan een kennismakingsgesprek in en 
maak kans op een gratis ontwikkeltraject ter waarde van bijna € 1.000. 
Een expertteam gaat met je aan de slag. Er is plek voor maximaal 35 
ondernemers.

PRAKTISCHE TRAININGEN
Ga samen met collega-ondernemers, met dezelfde vraagstukken 
en hetzelfde kennisniveau, praktisch aan de slag met digitaliserings-
onderwerpen. De kennis die je opdoet kun je de volgende dag al in de 
praktijk brengen. Houd de website in de gaten voor actuele trainingen.

HANDIGE TOOLS 
Maak gebruik van een onlinetraining over de digitale gastreis, die we 
speciaal voor jou en je medewerkers hebben gemaakt. Verder is er 
een menukaart met alle lokale diensten in één overzicht. En voor het 
vergroten van je kennis over onder andere (toerisme in) Drenthe en het 
aantrekken en ontvangen van (buitenlandse) bezoekers zijn er diverse 
trainingen om te volgen. Je vindt de tools op onze website.

Hoofdgerechten 

stop thinking start cooking!

vanuit ‘Het Digitaal Buffet’

Heb je een keus gemaakt? Meld je dan aan bij Anieke van Wijnen, 
digitalisering@zuidenoostdrenthe.nl of neem telefonisch contact 
op via 06 30 99 87 67.

CONTACT

Kijk voor meer info op www.hetdigitaalbuffet.nl 

http://www.hetdigitaalbuffet.nl
https://marketingdrenthe.experttraining.eu
mailto:digitalisering%40zuidenoostdrenthe.nl?subject=


Nagerechten 
voor financieringskansen

Heb je een keus gemaakt? Meld je dan aan bij Anieke van Wijnen, 
digitalisering@zuidenoostdrenthe.nl of neem telefonisch contact 
op via 06 30 99 87 67.

CONTACT

stop thinking start cooking!

DIGITALISERINGSVOUCHER DRENTHE* 
De provincie Drenthe geeft tot maximaal € 3.000,-  subsidie 
aan mkb-bedrijven in Drenthe die aan de slag willen met 
digitalisering. De voucher is bedoeld om stappen te maken 
met digitalisering, innovatie en scholing binnen jouw bedrijf. De 
subsidie is voor maximaal € 3.000,- en 50% van de kosten. De 
aanvraag moet minimaal € 1.500,- zijn. Bekijk de website van de 
provincie.

MKB ADVIES VOUCHER* 
De subsidieregeling MKB Advies Voucher (ook wel 
voucherregeling genoemd) betreft een financiële ondersteuning 
van minimaal € 1.000,- en maximaal € 3.000,- voor het inhuren 
van een kennisleverancier. Van de ondernemer wordt een 
eigen bijdrage van 50% gevraagd. De voucher is bedoeld voor 
onder andere de ontwikkeling op het gebied van innovatie 
en digitalisering en data-gedreven bedrijfsvoering, zoals 
digitalisering en digitale veiligheid. 

*enkel voor bedrijven in Drenthe

LANDELIJKE SUBSIDIEREGELING
Heb je de smaak te pakken en wil je een medewerker omscholen 
naar een ICT-functie? Bekijk dan onze website Subsidieregeling 
omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek.
Overige subsidies (regionaal/landelijk) zijn te vinden op 
www.123subsidie.nl. 

DIGITALISERINGSAGENDA DRENTHE DIGITAAL
Als nagerecht kun je ook eens bekijken welk menu provincie 
Drenthe heeft samengesteld als het gaat om digitaliseringsdoelen 
en -aanpak. Bekijk de Digitaliseringsagenda - Provincie Drenthe.

het kan sneller!

mailto:digitalisering%40zuidenoostdrenthe.nl?subject=
https://ikbendrentsondernemer.nl/vouchers/
https://ondernemersplein.kvk.nl/subsidieregeling-omscholing-naar-ict-en-techniek/#:~:text=Wilt%20u%201%20of%20meer,voor%20maximaal%206%20medewerkers%20doen
https://ondernemersplein.kvk.nl/subsidieregeling-omscholing-naar-ict-en-techniek/#:~:text=Wilt%20u%201%20of%20meer,voor%20maximaal%206%20medewerkers%20doen
https://www.123subsidie.nl
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/economie-ondernemen/economische-koers/digitaliserings/


MENUKAART

WIST JE DAT JE DE LEEFSTIJLVINDER GOED IN KAN ZETTEN BIJ 
DIGITALE MARKETING? 

Verkoop je alles voor iedereen, dan verkoop je eigenlijk niks 
voor niemand. Daarom is het kiezen van duidelijke doelgroepen 
belangrijk. Wie is jouw doelgroep en hoe kun je ze bereiken? Hoe 
beter jij je gasten kent, hoe beter je jouw aanbod en de digitale 
marketing op hen kunt afstemmen. De Leefstijlvinder geeft inzicht 
in verschillende doelgroepen. Lees hier meer over de Leefstijlen in 
Drenthe of maak de e-learning De Leefstijlvinder Vakantie en Vrije 
tijd.

JOUW LOCATIE OF EVENEMENT OP DRENTHE.NL
Maak jouw bedrijf of organisatie zichtbaar op dé toeristische 
website van Drenthe, waar bezoekers en inwoners van Drenthe 
informatie vinden over alles wat er te doen, te zien en beleven is. 
Denk aan dagjes uit, accommodaties, restaurants, pretparken, 
natuurgebieden en een complete evenementenagenda. Meld je 
eerst aan op marketingdrenthe.nl/ondernemers en voer daarna 
je bedrijf of activiteit gratis in op drenthe.nl, besuchdrenthe.de 
en/of drenthe.com. Ondernemer in Hardenberg? Meld je dan bij 
VisitHardenberg of Vechtdal Marketing.

GRATIS SEO-INZICHTEN OM JE WEBSITE TE VERBETEREN
Bij het nemen van beslissingen wordt in 9 op de 10 gevallen 
vooraf online informatie gezocht. Ook bij het plannen van een 
vakantie of dagje weg. Marketing Drenthe heeft op Drentse 
schaal onderzocht hoe en waar potentiële gasten online zoeken 
en zij stellen de resultaten voor jou beschikbaar. Bekijk dan de 
uitkomsten via marketingdrenthe.nl/seo en ga aan de slag met 
SEO en het optimaliseren van de teksten op je website. 

FEITEN EN CIJFERS VRIJETIJD
Hoeveel bezoekers hebben we eigenlijk in Drenthe? Blijven ze 
overnachten? Waarin zijn ze geïnteresseerd? En wat zijn de trends 
op het gebied van verblijf & recreatie? De beschikbare feiten en 
cijfers zijn voor je omgezet in leesbare en heldere overzichten op 
marketingdrenthe.nl/expertise. Onderneem je in Overijssel? Kijk 
dan op www.kennisplatformoost.nl

Smaakvolle 
Drenthe cocktail

Voor wie wat extra‘s aan zijn menu toe wil voegen,  
hebben we nog een aantal ingrediënten voor een  

smaakvolle Drenthe cocktail. 

Het digitaal buffet is een initiatief van

Ik doe mee! En meld me meteen 
aan via www.hetdigitaalbuffet.nl
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