Twents fonds voor vakmanschap
Scholingsoffensief voor een sterke regionale economie
Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Door economische, maatschappelijke
en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in onze regio in een hoog
tempo. Investeren in vakmanschap blijft een must om onze Twentse economie vitaal te
houden. Daarom maken ondernemers, overheid en onderwijs het met Twents Fonds voor
Vakmanschap mogelijk om vakmanschap blijvend te ontwikkelen.
Voor wie?
Twents Fonds voor Vakmanschap is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit
Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4
die een helder perspectief biedt op de Twentse arbeidsmarkt. Klik hier voor meer
informatie.

Hulp nodig bij social media strategie?
Heb je een bedrijf in #Dinkelland en worstel je met je social media strategie, je
website of marketing? Dit is je kans! Samen met Saxion willen we lokale
ondernemers de kans bieden om samen met studenten te werken aan hun
online zichtbaarheid of strategie.
Dus: Wil je meer halen uit... #Socialmedia ~ #Marketing ~ Je #website?
Of wil je eindelijk eens die...
Marketingstrategie laten uitwerken? ~ Educatieve communicatie en
games ontwikkelen? ~ Film voor je product of over je bedrijf?
Stuur dan een bericht naar Remon Workel (r.workel@noaberkracht.nl) of naar
Ingrid Leferink (i.leferink@noaberkracht.nl). Er is inmiddels een aantal
geïnteresseerde ondernemers, maar hoe meer, hoe beter!

Werkgevers van groot belang voor
brandweer
In Ootmarsum gaf burgemeester John Joosten vrijdag 1 februari 2019 de aftrap
van de wervingscampagne van Brandweer Twente. Voor 20 Twentse
brandweerkazernes, waaronder kazernes in gemeente Dinkelland, zoeken zij
brandweervrijwilligers. Tijdens het aftrapmoment zette burgemeester John
Joosten tien Ootmarsumse werkgevers in het zonnetje en overhandigde hen
een speciaal gevelbordje van de brandweer. ‘Het is van belang dat werkgevers
achter hun medewerkers staan, zodat zij zich ook onder werktijd met enorme
gedrevenheid en passie als brandweervrijwilliger kunnen inzetten voor onze
veiligheid’, aldus burgemeester Joosten. Ook de kazernecoördinator van
Ootmarsum, Harald Schulten, heeft veel waardering voor deze werkgevers: ‘Ik
ben blij dat deze werkgevers onze vrijwilligers de ruimte geven om zich in te
zetten voor onze samenleving. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Daarnaast willen wij als Brandweer Twente duidelijk
maken dat niet alle brandweervrijwilligers in de plaats van ‘hun’ kazerne
moeten wonen. Bijvoorbeeld ook mensen die in de buurt van een kazerne
werken, kunnen onze teams versterken!’ Bekijk foto's

Ondernemer zoekt student: hulp in het
onderwijswoud!
Veel ondernemers willen graag werken met studenten en afstudeerders. Ze geven
nieuwe inzichten, frisse blikken. Kunnen een onderwerp waar je al langer mee rondloopt
nou eindelijk eens voor je onderzoeken. Maar waar te beginnen in het woud van het
hoger onderwijs? Is het meer iets voor het MBO of toch voor het HBO? Veel
ondernemers worstelen met deze vragen. En als ze dan bij onderwijsinstellingen aan
willen kloppen, dan is de grote vraag: waar? Met de komst van de onderwijs- en
innnovatiemakelaar willen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen ondernemers de
helpende hand bieden in deze zoektocht. Lees meer.

AH Grimberg | Ootmarsum
met het 25-jarig jubileum

Electroworld Oude Lashof | Denekamp
met de opening van de nieuwe winkel aan de Brinkstraat 1

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 Morsink Multimedia Denekamp
o Paus Agroservice Weerselo
o Sportcomplex Dorper Esch in 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.

Bedrijvendag wederom geslaagd!
Op dinsdag 5 februari werd voor de derde keer een bedrijvendag in de gemeente
Dinkelland georganiseerd. Een 20 bedrijven openden deze middag hun deuren voor de
2e jaars VMBO leerlingen van TCC Denekamp. De mogelijkheid om twee verschillende
bedrijven op deze middag te bezoeken, is voor de leerlingen een prachtige kans om
kennis te maken met de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven. Uiteraard wordt binnen
school veel aan beroepsoriëntatie gedaan, maar het blijft voor veel leerlingen moeilijk
kiezen. Een kijkje in de praktijk helpt dan bij de beeldvorming. Lees meer.

Keert jong talent Twente de rug toe?
Recente onderzoeken tonen aan dat jong talent Twente massaal de rug toekeert na
afloop van hun studie. De onderzoeken richten zich vooral op HBO en WO studenten. De
gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn benieuwd of dit ook geldt voor MBO studenten.
Daarom hebben we een groep studenten gevraagd bij hun eigen medestudenten te
onderzoeken of ook zij van plan zijn na hun studie Twente de rug toe te keren. En als dat
(hopelijk) niet zo is, waarom ze dan blijven? En als ze werk zoeken, hoe ze dat dan doen
en waarop ze een werkgever selecteren. Het onderzoek van de studenten vindt plaats in
het kader van een vernieuwend onderwijs concept genaamd Collegeleerbedrijf. Kern
daarvan is dat studenten gedurende enkele maanden werken aan opdrachten van
opdrachtgevers zoals ondernemers of overheid. Als de resultaten eind april bekend zijn,
zullen we deze uiteraard weer met je delen.
Meer weten over het collegeleerbedrijf mail dan naar kennis@noaberkracht.nl

Wil jij sociaal ondernemen? Dan is deze training
interessant voor jou!
Er zijn veel mensen met goede ideeën om maatschappelijke problemen aan te pakken
en die maatschappelijke impact willen creëren. Wil jij een sociale onderneming starten en
weten hoe je dit aan moet pakken? Volg dan op 4 maart deze training!

Subsidieregelingen
Bekijk hier het overzicht met subsidieregelingen voor energiebesparing en
vrijetijdseconomie.

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.

