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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencom-
missie FCBE van 14 april 2021 over bereiken van ondernemers die hulp nodig heb-

ben in corona tijdperk

Geachte voorzitter/l eden,

ln de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Econo-

mie (FCBE) van 14 april 2021 hebben wij toegezegd dat wij u informeren over het
bereiken van ondernemers die hulp nodig hebben in het corona tijdperk. Met
deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Mogelijkheden voor ondersteuning
ln VDG-verband wordt samen met de provincie gewerkt aan een post-corona per-

spectief plan. Door ons is bij de portefeuillehouders Economische Zaken (EZ) aan-

dacht gevraagd voor ondernemers die tussen wal en schip (dreigen te) vallen.

De gemeenten zijn primair het eerste aanspreekpunt voor deze doelgroep. Het
programma lk Ben Drents Ondernemer (IBDO) kan ondersteuning bieden in het
op een juiste wijze doorverwijzen van ondernemers en corona gerelateerde vra-
gen op te pakken.

lnzet vanuit het programma lk Ben Drents Ondernemer
Er is via de kanalen van het programma IBDO extra ingezet op het bereiken van

de genoemde doelgroep. De loketfunctie van het programma IBDO wordt benut
om deze groep door te verwijzen, in nauwe samenspraak met de gemeenten.
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Dit is onder andere gedaan door de boodschap te verkondigen dat de adviseurs

van lk Ben Drents Ondernemer er zijn voor die ondernemers die daar in deze
Corona-tijden om welke reden dan ook behoefte aan hebben: wij zijn er voor
u, u kunt op onze steun rekenen, wij staan voor u klaar. De genoemde bood-
schap is centraal gesteld in de communicatie-uitingen van het programma IBDO.

Concreet zijn en worden de volgende instrumenten ingezet:
. via de coronapagina wordt verwezen naar alle tools en regelingen die er be-

sch i kbaa r zij n : https://i kbend rentsonde rnem er. n l/coronavi rus/;
. in de maandelijkse nieuwsbrief wordt specifiek aandacht besteed aan de mo-

gelijkheden voor ondersteuni ng;

' periodiek (één keer per week) berichtgeving met benoemde boodschap via so-

ciale media-kanalen;
. maandelijks portret (achtergrondartikel) van een ondernemer die in corona-

tijd met behulp van IBDO-steun een uitdaging binnen de eigen onderneming
is aangegaan;

. bij de reguliere berichtgeving wordt periodiek een extra pay-off (korte slagzin)
ingezet, een aantal voorbeelden hiervan zijn:
o de coronapandemie brengt voor u als ondernemer specifieke uitdagingen

met zich mee. U staat hierin niet alleen;
o de adviseurs van lk Ben Drents Ondernemer denken graag met u mee over

hoe u het beste met deze uitdagingen om kunt gaan. Neem nu contact met
ons op.

Advertentie in dagbladen
Daarnaast hebben de provincie Drenthe, Marketing Drenthe en alle partners van

IBDO, de Drentse ondernemers een hart onder de riem gestoken door middel van

een advertentie in de dagbladen, diverse huis-aan-huis bladen en op verschil-

lende sociale mediakanalen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

wa.coll


