PAKT UW BEDRIJF
DE KANSEN VAN
DIGITALISERING?

Schrijf nu
gratis in vo
or
de online
workshops
!
Speciaal voor
ondernemers in de
vrijetijdssector

Geachte ondernemer,
We leven in een turbulente tijd. Door Covid’19 zijn bepaalde zaken stil komen te liggen en zijn andere activiteiten in een
stroomversnelling gekomen. Veel producten zijn online te koop, te bestellen en te reserveren en informatie is overal te
vinden. Grote bedrijven en ketens maken veel gebruik van data-research voor de verkoop van kleding, elektronica en
andere producten. Ook wordt er door veel bedrijven gebruik gemaakt van online boekingssystemen bijvoorbeeld voor
het bijwonen van een film in bioscoop en het boeken van een vakantie.
Meegaan in de digitale wereld is juist nu voor (familie) bedrijven in

workshop. Heeft uw bedrijf al flinke stappen gezet, dan kunt u er voor

de vrijetijdssector van groot belang. Met bijvoorbeeld data-analyse

kiezen om mee te doen aan workshops waarin een verdiepingsslag

weet u beter welke wensen uw potentiële klanten hebben en kunt

wordt gemaakt. Tijdens de workshops is er ook volop de mogelijkheid

u daar uw aanbod meer op inrichten. Welke gegevens heeft u in

om met uw collega’s ervaringen te delen.

uw bedrijf en op welke wijze maakt u daar gebruik van? En kunt u
deze data gebruiken om uw bedrijf slimmer, sneller en efficiënter

De workshops worden u gratis aangeboden door de gemeenten Aa en

te maken? Voor veel bedrijven is het nog een grote stap om kansen

Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen

van digitalisering te benutten. Vanuit de Regiodeal Zuid- en Oost-

en de provincie Drenthe en in samenwerking met Hogeschool

Drenthe wordt het belang gezien om juist nu in te spelen op de

NHLStenden. Met dank aan financiering vanuit de Regiodeal Zuid- en

digitale transitie voor een toekomstgerichte, effectieve en efficiënte

Oost-Drenthe.

vrijetijdssector.

Hoe gaat het in z’n werk?
Daarom is besloten om een programma te ontwikkelen gericht op de

U kunt zich aanmelden voor de workshops door een e-mail te sturen

digitale ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de vrijetijdssector.

naar digitalisering@zuidenoostdrenthe.nl. U krijgt vervolgens een

Inmiddels zijn in dit programma samen met ondernemers uit uw

link naar een digitale scan doorgestuurd die u dan kunt doorlopen.

branche een drietal online workshops ontwikkeld die u verder

Op basis van de resultaten van deze scan kunt u bepalen bij welke

helpen. Bent u nog een starter, dan neemt u deel aan de introductie

workshop u het beste kunt starten.

DE WORKSHOP GEEFT EEN GOED BEELD VAN DE MOGELIJKHEDEN IN
DIGITALISERING. MOGELIJKHEDEN WAAR JE ZELF VAAK NIE T AAN DENK T!
Sandra Pals - Openluchtmuseum Ellert en Brammert
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WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

A

B

C

1

1

1

Vrijdag 20 november
Introductieworkshop (2 uur)

Donderdag 16 januari
Introductieworkshop (2 uur)

Maandag 10 februari
Introductieworkshop (2 uur)
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Woensdag 2 december
Data organisatie (1dag)

Woensdag 20 januari
Data organisatie (1dag)

Woensdag 17 februari
Data organisatie (1dag)

3

3

3

Woensdag 9 december
Data management (1dagdeel)

Woensdag 27 januari
Data management (1dagdeel)

Woensdag 24 februari
Data management (1dagdeel)

“

AL ZIJN WE MET DE BERENKUIL AL EEN EIND OP WEG ME T DIGITALISERING,

DE WORKSHOP HEEFT ONS ZEKER NIEUWE INZICHTEN EN HANDVAT TEN GEGE VEN!
Sanne Veenstra - Camping De Berenkuil

Het vervolg

Heeft u de workshops doorlopen en u wilt daarna nog verder investeren in datascience voor uw bedrijf? Dan zijn daarvoor in samenwerking met
Ik Ben Drents Ondernemer investeringsvouchers beschikbaar. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat de Vrijetijdseconomie in onze regio klaar is
voor de toekomst!

Meer informatie?

Neem contact op met Aline Hofstee van het projectbureau Digitalisering Vrijetijdseconomie Regiodeal via telefoonnummer 06 12736070
of via de e-mail digitalisering@zuidenoostdrenthe.nl.
Ook kunt u informatie vinden op de website van de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe:

“

www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/projecten/werken/digitalisering/

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Dit project is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken
verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal
denken, het verschil maken en vooral doen.

GEBRUIK VAN DE DIGITALE GEGE VENS VAN VANDAAG
ZORGEN MORGEN VOOR EEN VOORDEEL
Rense Schonewille - Mini camping Schonewille

www.regiodealzuidoostdrenthe.nl

