Allereerst nog een heel succesvol, maar vooral gelukkig en gezond 2019 gewenst!
Een jaar waarin wij weer graag samen met jou willen werken aan een verbetering van het
ondernemersklimaat in onze gemeente. Je hebt misschien al wel eens gehoord van de
MKB-toets. Wij willen graag samen met jou en met MKB-Nederland bekijken of zo’n toets
ertoe kan leiden dat wet- en regelgeving beter aan gaan sluiten bij en uitvoerbaar zijn in
de praktijk van kleine en middelgrote bedrijven. Ook willen wij startende ondernemers
blijven ondersteunen en het belang van startend ondernemerschap onderstrepen.
Binnenkort hoor je hier meer over.
Hoewel ik normaal gesproken niet echt iets doe aan goede voornemens, wil ik er voor dit
nieuwe jaar toch eentje uitspreken: samen met onze bedrijfsconsulent Ingrid Leferink wil
ik het komende jaar graag een kijkje nemen in jouw keuken. Verderop in deze
nieuwsbrief lees je hier meer over. Ik hoop van harte op een uitnodiging van jou.
Wij hebben er zin in!
Benno Brand
Wethouder gemeente Dinkelland

Meld je aan voor de gratis training 'Gastlessen
geven'
In de training 'Gastlessen geven', krijg je handvatten, tips en inspiratie voor goede,
effectieve gastlessen en bedrijfsbezoeken. Centrale onderwerpen tijdens de training zijn:





De doelgroep: Wie zijn de leerlingen en hoe spreek ik hen aan;
Vormgeven gastles / bedrijfsbezoek: Opbouw, inhoud en werkvormen;
Didactiek: Hoe ga je om met een groep leerlingen?

Voor wie?
Professionals uit het bedrijfsleven die gastlessen en/of bedrijfsbezoeken willen verzorgen
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Let op! Aanmelden kan nog t/m vrijdag 11 januari.

Wethouder Dinkelland bij jouw bedrijf op
meewerkstage?
Gesprekken over je bedrijf en je toekomstplannen zijn altijd goed en interessant, maar om
echt gevoel te krijgen bij jouw onderneming, willen wij graag een halve dag bij je aan de slag.
Gewoon de handen uit onze mouwen steken om al doende jouw bedrijf te leren kennen.
Waaruit bestaat jouw dagelijkse werk? Waar loop je tegenaan? Wat kan anders en op welke
manier kunnen wij als gemeente jou daar bij helpen? Die vragen komen wat ons betreft
tijdens onze ‘meewerk-stage’ aan bod.
Wij hebben hiervoor alvast twee data gereserveerd in onze agenda’s: wij zijn beschikbaar op
donderdagmiddag 31 januari en donderdagmiddag 14 februari. Wij brengen niet twee paar
rechterhanden mee, maar ook iets lekkers voor in de koffiepauze!
Durf jij het aan? Meld je aan via onze bedrijfsconsulent Ingrid Leferink: 06-14475403 of

i.leferink@noaberkracht.nl.

Sociaal ondernemen
Steeds meer Dinkellandse ondernemers bieden kansen aan kwetsbare groepen in de samenleving. Dat doen ze bijvoorbeeld
door een vacature of stageplek open te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Op deze wijze dragen ze bij aan de
inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen.
Heb jij een werkplek voor iemand met een beperking of heb je vragen over de wetten, regels en subsidiemogelijkheden op dit
vlak? Neem dan contact op met de Stichting Participatie Dinkelland (SPD): info.spd@noaberkracht.nl of 0541-854100. Zij
komen graag een keer langs om je vrijblijvend te informeren over de mogelijkheden voor jouw bedrijf.
Meer informatie over de SPD vind je op de site: www.participatiedinkelland.nl

Benieuwd wat de Agenda van Twente nou eigenlijk inhoudt?
Bekijk het filmpje hieronder!

Challenge Day 2019
Heb je een vraagstuk gericht op internationaal ondernemen? En is deze vraag
te klein voor stage of afstuderen, maar te groot om te negeren? Of wil je
nieuwe inzichten van aanstormend talent? Doe dan mee aan de Challenge
Day!

Ondernemers in de bouw opgelet: bijeenkomst over
groeimogelijkheden op 24 januari 2019
Er zijn momenteel allerlei ontwikkelingen in de bouwsector en dat biedt mogelijkheden
voor jou als ondernemer. Kansen om te groeien. Voor ondernemers in de bouw die meer
willen weten over hoe je kunt groeien met jouw bedrijf, organiseren ROZ (Regionale
Organisatie Zelfstandigen), de Twentse gemeenten en Werkplein Twente een
bijeenkomst op 24 januari 2019 van 19.30 – 21.30 uur bij Partycentrum Morshuis,
Ootmarsumseweg 159 in Albergen. Bekijk hier de uitnodiging.

Morsink Multimedia | Denekamp
met de uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten

MDW Licht&Geluid | Denekamp
met de verhuizing naar hun nieuwe pand aan de Hanzeweg 4 in Denekamp

Heb jij ook een jubileum te vieren? Of iets te melden op ondernemersgebied? Geef het ons
door!

Bedrijfsbezoeken
Het college van burgemeester en wethouders brengt geregeld, al dan niet samen met Bedrijvenconsulent Ingrid Leferink, een
bedrijfsbezoek aan ondernemers in Dinkelland. De afgelopen tijd hebben zij de volgende bedrijven/organisaties bezocht:
o Restaurant Fox Denekamp

Vind je het leuk als het college een keer bij jou op bedrijfsbezoek komt? Of wil je een kopje
koffie drinken met onze bedrijfsconsulent en wethouder Benno Brand? Bel of mail dan met
onze bedrijfsconsulent Ingrid Leferink: 06-14475403 of i.leferink@noaberkracht.nl. De
bedrijfsbezoeken hebben een informeel karakter en staan in het teken van (nadere)
kennismaking en elkaar informeren; in welke markt bevinden ze zich, welke ontwikkelingen
ziet men, welke kansen of knelpunten doen zich voor. Dit wordt veelal afgesloten met een
korte rondleiding door het bedrijf, zodat het college een nog beter beeld krijgt van het bedrijf.

Kerstattentie Noaberkracht
Ook dit jaar hebben de medewerkers van Noaberkracht met Kerst bonnen ontvangen die
ze kunnen besteden bij verschillende ondernemers in Dinkelland en Tubbergen. Het idee
is enkele jaren geleden ontstaan bij een ondernemer. De reacties waren zo positief dat
we hebben besloten hieraan een vervolg te geven. Via de verschillende
ondernemersverenigingen in Dinkelland en Tubbergen hebben we een oproep gedaan
aan ondernemers om deel te nemen aan deze kerstactie. Ook dit jaar waren er weer veel
aanmeldingen. Daaruit is een selectie gemaakt op basis van zaken als branche, ligging
en eerdere deelname. Zo is een lijst ontstaan van 20 winkels en bedrijven waar de
bonnen besteed kunnen worden. Op deze manier proberen we ook onze lokale
ondernemers te steunen.

Gemeente Dinkelland stapt per 18 april 2019 over
op e-facturatie
Om het verwerken van facturen te verbeteren, gaat de gemeente Dinkelland de
facturenstroom digitaliseren en automatiseren. Per 18 april 2019 moeten wij, als
aanbestedende overheidsorganisatie, e-facturen (SI-UBL formaat) kunnen ontvangen en
verwerken. Daarom streven wij ernaar om in 2019 zoveel mogelijk elektronische facturen
(e-facturen) te ontvangen. Jouw medewerking als leverancier van de gemeente
Dinkelland is hierbij onmisbaar.
Benieuwd wat een e-factuur is en hoe je deze verstuurt?
Kijk voor meer informatie op onze website.

Sta jij nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief, maar wil je wel op de hoogte
blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan hier aan!

Volg ons ook online!

Contact
Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
(0541) 854100

Heb je vragen? Mail het ons!

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.

