GEZAMENLIJKE AMBITIE ECONOMISCHE VISIE COEVORDEN

Zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat en creëren van een omgeving waarin het prettig ondernemen en werken is.

THEMA’S
PERSONEEL
VAN DE TOEKOMST

•
•
•

ONDERNEMERSKLIMAAT

•
•
•
•
•

•
RUIMTE & INFRA

•

•

ONDERNEMERSDIENSTVERLENING

2019 PROJECTEN

DOELSTELLINGEN

•
•
•
•

Beschikbaarheid vergroten van goed opgeleide
mensen voor het werk bij regionale bedrijven
Groei van de werkgelegenheid
Scholen in de regio leiden op voor de vraag van het
regionale bedrijfsleven. Verbetering van de samenwerking tussen bedrijven, scholen en gemeente

Fablab

Versterking van het imago van de gemeente
Coevorden en de regio DTZ door lobby en promotie
Bedrijven optimaal de kans bieden voor innovatie,
ontwikkeling en export
Acquisitie van nieuwe bedrijven
Verkenning van innovatie op het gebied van
legesheffing
Stimuleren dat bedrijven bijdragen aan de
energietransitie en onderzoeken van de
mogelijkheden voor circulair ondernemen

Ruimte voor pioniers

Voldoende fysieke ruimte voor bestaande en
nieuwe bedrijven
Bedrijventerreinen die goede faciliteiten
bieden voor gevestigde bedrijven en
potentiële nieuwvestigers, afgestemd in
regionaal (DTZ) verband
Betere bereikbaarheid voor goederen,
personen en data

Revitalisering bedrijventerreinen

De informatievoorziening is helder, goed en
actueel
Periodieke monitoring
ondernemerstevredenheid
Goed functionerend accountmanagement en
relatiebeheer
Verbetering van werkprocessen op grond van
ervaren knelpunten

Ondernemersdienstverlening

Doel: jongeren interesseren voor een opleiding en een baan in de technische
sector door het inrichten van een Techlab.

Doel: startende bedrijven, nieuwvestigers en jong talent op gang helpen.Frisse
wind is welkom in elk klimaat. Start-ups brengen reuring, geven de regio smoel en
houden anderen scherp. Zuidoost-Drenthe is van oudsher een regio van pioniers
en heeft de ruimte om te experimenteren. Nadeel is dat er geen broedplaats als een
universiteit in de regio gevestigd is.
Ondernemen in het dorp van de toekomst

Doel: toekomstbestendig ondernemen in de dorpen. Wat hebben ondernemers in
de dorpen nodig om hun bedrijf ook in de toekomst te ontwikkelen? Voor elk dorp
liggen de wensen en behoeften weer anders.

Doel: Aantrekkelijker maken van de bedrijven-terreinen. Met creativiteit,
daadkracht en frisse ideeën de bedrijventerreinen representatiever maken. Wat
hebben de zittende ondernemers nodig om te zorgen dat zij in de toekomst
hun bedrijf kunnen blijven ontwikkelen én de gemeente Coevorden kunnen
aanbevelen bij ketenpartners? Het gaat hier om onder andere inzichtelijk maken
van de status quo op de bedrijventerreinen, in kaart brengen van de behoefte
van zittende ondernemers en potentiële nieuwvestigers. Beeldvorming van de
leegstand en mogelijk hergebruik. Mogelijke locaties beoordelen voor nieuw te
vestigen bedrijventerreinenlocaties.

Doel: Zorgen dat de dienstverlening van de gemeente is toegesneden op de
wensen van ondernemers. Een MKB-vriendelijke gemeente is een klantvriendelijke
gemeente. In Coevorden willen we onze dienst-verlening optimaliseren om
ondernemers zo snel en goed mogelijk te voorzien van antwoorden. Ervaringen
en wensen van ondernemers zijn van wezenlijk belang om verbeteringen door
te kunnen voeren. We monitoren de ondernemersdienstverlening met een
tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

