Ondernemerspunt Meppel
Het ondernemerspunt is dé plek in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel waar ondernemers ideeën en
opdrachten uit diverse vakgebieden kunnen inbrengen en laten uitwerken door studenten. Door studenten te laten
samenwerken met bedrijven aan concrete opdrachten wordt de binding van jong talent met de regio versterkt. Het
Ondernemerspunt is een initiatief van de Regiocampus. Ondernemerspunt Meppel houd zich bezig met verschillende projecten,
enkele voorbeelden zijn Oranjeborg, Wiendsels en Ter Haar Stoffering.

Oranjeborg
Oranjeborg is een zorgbedrijf met vestigingen in Biddinghuizen, Epe, Havelte en de Wijk. Vangnet voor volwassen mannen met
een verstandelijke beperking vaak in combinatie met psychiatrische-, en verslavingsproblematiek. Mannen die zijn vastgelopen
in het leven vinden bij ons houvast en een helpende hand. Bij Oranjeborg mag je zijn wie je bent. Een welkom zonder
voorbehoud. Met woon- en werkbegeleiding op maat. Oranjeborg verwachten wel tegenprestaties van haar cliënten; “ben je
bereid te werken aan een betere toekomst?” Dan pakken we graag samen de draad van het leven weer op.
Dit onderzoek is voor Oranjeborg die graag wil besparen op energiekosten en deze bespaarde kosten terug wil geven aan de
gemeenschap. Dit is omdat Oranjeborg denkt aan het maatschappelijk belang.

Ter Haar stoffering
Ter Haar stoffering is een pas opgestart bedrijf, deze is nog nieuw in zijn markt. Waar Ter Haar stoffering zich mee bezig houdt is
voornamelijk het produceren van hand gemaakte leren schorten, polsbandjes, festivaltasjes etc. Omdat dit bedrijf nog vrij nieuw
is heeft deze een lage naamsbekendheid. Hiervoor wordt via Ondernemerspunt Meppel door middel van het ontwikkelen van
een flyer geprobeerd om dit bedrijf meer naamsbekendheid te geven. Ook wordt er aan de SEO (Search Engine Optimalisation)
gewerkt, dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de site van het bedrijf sneller en beter te vinden is op Google.

Wiendsels
De eigenaar van Wiendsels is een boerderij aan het ombouwen naar een groepsaccommodatie & Glamping. In deze boerderij
kunnen families overnachten, er kunnen zelfs bruiloften gehouden worden. Er zijn genoeg kamers en plekken om met de familie
samen te zijn. Buiten kun je activiteiten doen, hier kan je denken aan buitensporten als volleybal, voetbal en tennis.
Naast het oprichten van deze accommodatie moeten hiervoor ook klanten geworven worden. Vanuit Ondernemerspunt Meppel
wordt er gekeken naar welke groep mensen dit het meest zal aanspreken en hoe dit onder hun aandacht gekregen kan worden.
Tot slot
Heeft jouw organisatie een opdracht waarvoor je op zoek bent naar een verfrissende denk- en werkwijze? Dan kun je deze door
het Ondernemerspunt laten uitvoeren. Wij zorgen voor een koppeling met de juiste leerlingen of studenten. De opdracht hoeft
niet zorg gerelateerd te zijn. Het Ondernemerspunt staat open voor alle sectoren, dus bijvoorbeeld ook voor industrie en
dienstverlening.
Meer informatie op: http://www.regiocampus.nl/portfolio/ondernemerspunt/

