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Over Entinghe verbetert ons sociale welzijn 
van, voor en door inwoners.
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Agenda

´ Analyse

´ Spelregels

´ Cijfers

´ Reclame

´ Hoe verder?
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Cijfers Dwingeloo
´ Inwoners: 4120
´ Huishoudens: 1775

Potentiele doelgroep:
25 -65 jaar: 2000
HBO - / WO:   35%
Werkend + thuiswerkoptie 50 %

à 350 potentiele gebruikers
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Grote Optrommelactie:  Statistiek

ü 39 trommels uitgezet op 20 maart 2021
ü 974 potentiele huishoudens van 1775 in Dwingeloo

ü 32 trommels retour (7 komen later?)
ü 528 ingevulde formulieren retour

´ Respons van 54% (66% netto)
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Grote Optrommelactie: Resultaten 
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à In Dwingeloo
250 huishoudens



Spelregels

´ Reserveren via Flex@overentinghe.nl of telefonisch / app

´ Eenmaal uitleg

´ Huur: € 7,50 / dagdeel (inclusief (basis)koffie/ thee)

´ Zelfbediening en registratie (afrekenstaat) + opruimen

´ Maandelijks factureringDOEL

mailto:Flex@overentinghe.nl


Kern cijfers

´ Start: februari / maart 2021 
(na uitstel COVID-19; afstemming gemeente)

´ Werkplekken:  3 + 1 +    bespreek tafel

´ Bezetting: 0 – 1 – 2

´ Omzet (mrt t/m aug):  
´€ 635  
´ca 12 dagdelen / maand
´5 – 6 vaste gebruikers
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Aandacht / reclame
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o Spandoek

o Artikelen krant

o Facebook

o Nieuwsbrieven

https://mailchi.mp/cb49d5debabc/nieuwsbrief-over-entinghe-juli-8678421?e=37e5bdb9e8

https://www.facebook.com/entinghe.dwingeloo?locale=nl_NL

https://mailchi.mp/cb49d5debabc/nieuwsbrief-over-entinghe-juli-8678421?e=37e5bdb9e8
https://www.facebook.com/entinghe.dwingeloo?locale=nl_NL
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Uit de trommels 
   De trommels zijn gesloten.  De meeste trommels 
zijn al ingeleverd bij de optrommelwerkgroep. Vele 
vragenformulieren zijn verwerkt en de resultaten 
zijn prachtig. Uit elke trommel halen we formulieren 
waarop dorpsbewoners aangeven mee te willen 
werken aan de revitalisatie van ons dorpshuis. 
 
   Ook u heeft meegedaan. U heeft het formulier 
ingevuld en aangegeven dat u het belangrijk vindt 
dat er flexplekken in Over Entinghe zijn.  
 
                    

Waarschijnlijk wist u dat wel en heeft u ons span-
doek allang gezien, maar toch voor alle zekerheid 
hierbij informatie over de felxplekken. 
________________________________________ 
flexplekken 
   Het hybride werken, een combinatie van thuis en 
op kantoor, wordt het nieuwe werken. Veel flexibi-
liteit, maar toch... Niet iedereen heeft thuis een plek 
waar ongestoord, comfortabel of plezierig gewerkt 
kan worden. En ……. soms is afwisseling goed.  
   Bij Over Entinghe zijn in een stille ruimte vier 
werkplekken ingericht, met prachtig daglicht en 
uitzicht op veel groen. Margriet Steenbergen 
vrolijkte de wanden op met een aantal van haar 
schilderijen.  
Univé stelde de comfortabele bureaustoelen en de 
bureaus ter beschikking. 

 
   Een ruime tafel staat centraal om samen even te 
pauzeren en koffie te drinken. “Het is leuk hier col-
lega-ondernemers te kunnen ontmoeten. Goed 

voor je netwerk en nieuwe inzichten”, aldus Femke 
Heythekker. 
   Naast ondernemers en thuiswerkers maken ook 
studenten en auteurs gebruik van onze flexplekken! 
________________________________________ 
Sfeer foto’s 

 
Livestream uitzendingen vanuit de flexruimte 

 

________________________________________ 
Spelregels 
• De prijs is €7,50 per dagdeel 
• Koffie, thee en het gebruik van wifi zijn gratis  
• Nespresso en limonades tegen kleine 

vergoeding 
• Maandelijks facturatie; op verzoek naar 

werkgevers 
• Reserveren via:  

flex@overentinghe.nl 
o 24 uur van tevoren met zekerheid 
o Op een later moment klein risico 

Telefoon: 0521 - 59 53 00 
________________________________________  
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Nieuwsbrief en Facebook
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Hybride werken...
Ja, maar wel een paar uur geconcentreerd


