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Digitalisering en dataficering MKB: ondernemers in de
regio aan zet met regionale subsidieregeling
MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1
april 2021 een aanvraag indienen voor de Adviesregeling
Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen
ondernemers subsidie krijgen om bij een expert advies in
te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te
digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt
maximaal € 1.000 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de
regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is
als de aangevraagde subsidie.
De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 richt zich op het midden- en kleinbedrijf, en dan met
name de bedrijven die nog niet of nauwelijks stappen hebben gezet in die richting en behoefte
hebben aan concrete informatie over wat digitalisering en dataficering voor hun bedrijf kan
betekenen en welke stappen hiervoor genomen moeten worden. Een eerste scan door een
gespecialiseerd bureau kan veel inzichten opleveren waar de ondernemer snel mee verder kan.
lees verder

Helmond Hangout
De huidige coronamaatregelen en de strenge lockdown hebben een grote impact op iedereen
maar zeker op onze jeugd. Beperkte sportactiviteiten, buiten met maximaal 2 personen, geen
evenementen, geen bioscoop of concerten, geen vakanties, horeca gesloten, thuis maximaal 2
personen ontvangen zijn maatregelen die een grote impact hebben op het sociale leven van
onze jeugd. Tijdens de digitale meeting Jeugdvriendelijke stad, de digitale meeting met
wethouder Cathelijne Dortmans, is gebleken dat er onze de Helmondse jeugd behoefte bestaat
naar digitale interactieve activiteiten. We hebben gekeken hoe we aan deze wens kunnen
voldoen en hoe we de jeugd in Helmond (beter) kennis kunnen laten maken en verbinden met
verenigingen/stichtingen/bedrijven, nu online en later offline.
Webshop met digitale activiteiten voor jongeren uit Helmond: Helmond Hangout:
Helmond Hangout is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen onder andere
Centrummanagement Helmond, Helmond marketing, Gemeente Helmond, Stichting Helmond
City Events en lokale ondernemers. Tevens valt Helmond Hangout onder het project
Jeugdvriendelijke stad van de Gemeente Helmond. Helmond Hangout is hét online platform
voor jongeren uit Helmond. Gedurende tien weken worden er circa 150 gratis hangouts (events)
door 50 lokale organisaties aangeboden. Eén hangout aanbieder biedt drie live online hangouts
aan. Bij voorkeur zijn dit drie verschillende hangouts. De jeugd kan zelf op het platform
hangouts boeken. Daarom is het belangrijk dat de hangouts ‘vet’ zijn. Tevens zijn de hangouts
interactief, omdat de jeugd live deelneemt aan de activiteit en er kan worden gechat.

Bijgaand informatie Helmond Hangout. We gaan maandag 22 maart live. De hangouts starten
vanaf 26 maart gedurende een periode van 10 weken.
We zoeken aanbieders die, gedurende de periode van 10 weken, 3 hangouts willen aanbieden
voor de jeugd. Deze digitale activiteiten, ofwel Hangouts, worden aangeboden aan de jeugd in
de leeftijdscategorieën 6 t/m 11 jaar en 12 t/m 18 jaar.
Momenteel hebben al diverse aanbieders hangouts aangeboden zoals, dansscholen, culturele
partners, LEV, JIBB+ en diverse ondernemers. Mochten jullie nog partijen
(verenigingen/stichtingen/bedrijven) weten die de juegd willen bereiken en vette hangouts
kunnen aanbieden dan mogen ze altijd contact met mij opnemen.
Linda Haverkamp 0492-554184
voor meer informatie zie bijgaand projectplan

Hoe digitaal veilig is jouw bedrijf?
We hopen dat de online talkshow ‘Hoe digitaal veilig is jouw bedrijf?’ van donderdag 11 maart je
waardevolle informatie heeft opgeleverd om te voorkomen dat je zelf slachtoffer wordt van
cybercrime.
Terugkijken
Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om de online talkshow live bij te wonen, dan is er
de mogelijkheid om deze terug te kijken. Volg hiervoor deze link.
Meer informatie
Op de websites van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vind je nog meer informatie over diverse initiatieven
die jou kunnen helpen je bedrijf digitaal veiliger te maken.
Beste relatie,
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Met vriendelijke groet,
Bas Goddrie
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid / Platform Veilig Ondernemen BrabantZeeland
Niels Rutten
Stichting Bedrijventerreinen Helmond
Anna Suurmond
Openbaar Ministerie

Aanmelden Nieuwsbrief
webmaster@wijkmanagementhelmond.nl
Bezoekadres Helmondseweg 41, 5735 RA Aarle-Rixtel Mobiel 0622616134. Mail
info@wijkmanagementhelmond.nl

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
webmaster@wijkmanagementhelmond.nl toe aan uw adresboek.

