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Bij Welke vragen kan DWD helpen?

Digitale Werkplaats Drenthe (DWD) gidst de mkb-er naar een 
volgende stap bij hun digitaliseringsvraagstukken. Bij Digitale 
Werkplaats Drenthe kunnen mkb’ers terecht voor praktische 
ondersteuning, advies én opleiding. Daarbij krijgen ze hulp van het 
beroepsonderwijs. Professionals in opleiding helpen deze ondernemers 
op gebied van automatisering en data. Daarnaast biedt de DWD extra 
opleidingsmogelijkheden voor mkb-ers.

Automatisering, IT inrichting, koppelen van systemen 
en platform-, web en cloudadvies. Automatiseren en 
structureren van data bieden  nieuwe mogelijkheden om 
uw prospects en klanten beter te bereiken en verder te 
innoveren.

Verzamelen en analyseren data, dashboards, maar 
ook Internet of Things en sensoren geven u inzicht 
om uw bedrijfsprocessen te kunnen verbeteren en 
klantprestaties te optimaliseren.

Door zelf actief kennis te maken met automatisering en 
dataverwerking bent u klaar voor de digitale toekomst 
van uw bedrijf. 
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Hoe helpt DWD ondernemers?

Wat bieden wij?

Meer informatie of een vraagstuk?

U neemt contact met ons op met uw vraag over 
automatisering en data.

Studenten gaan in 
kortlopende trajecten uw 
IT-inrichting onder de loep 
nemen en helpen u verder 
met gerichte adviezen 
om uw automatisering en 
digitalisering op hedendaags 
niveau te krijgen. 

Uitgekiend programma waar we mbo- en hbo- studenten linken 
aan uw vraagstuk. De ondernemer krijgt een advies en kan zelf ook 
kennis opdoen.  U kunt kiezen uit 3 trajecten:

We stellen in een intake samen met u vast waar u nu 
staat en welk traject het beste bij u past.

Een projectgroep van meerdere 
studenten (4-6) gaat samen met u 
intensief aan de slag en ontwikkelt 
een prototype. Met dit prototype 
kunt u bij een expertbedrijf uw 
innovatie realiseren.

DWD koppelt studenten aan uw vraagstuk, ondersteund 
door docenten en mensen van het DWD team.

Een ondernemer – of een van 
uw medewerkers - neemt 
deel aan programma creatief 
programmeren voor niet-
informatici.  U wordt gelinkt 
aan een student. Resultaat 
is dat u – of uw medewerker 
– beter is opgeleid in IT 
vraagstukken én een plan 
toegesneden op uw situatie. 
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