Meld je aan voor de gratis training 'Gastlessen
geven' op 8 april in Denekamp
In de training 'Gastlessen geven', krijg je handvatten, tips en inspiratie voor goede,
effectieve gastlessen en bedrijfsbezoeken. Bekijk dit filmpje om te zien wat het je kan
brengen. 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 in Dinkelland en Tubbergen die gastlessen en/of
bedrijfsbezoeken willen verzorgen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Let op! Aanmelden kan nog t/m 29 maart.

Noteer alvast in je agenda: bijeenkomst 'tegengaan ondermijning' met
burgemeester Joosten
We gaan graag met ondernemers in gesprek over georganiseerde criminaliteit dichtbij.
Een restaurant zonder klanten. De kapper of het autobedrijf dat overdag nooit open is. De boerenschuur of het kassencomplex
dat wordt verhuurd en waarvan de ramen zijn afgeplakt. Zomaar een aantal voorbeelden van georganiseerde criminaliteit die
ook in uw omgeving kunnen voorkomen. Steeds meer proberen criminelen naar de bovenwereld te komen en gebruik te maken
van de schijnbare anonimiteit die bedrijventerreinen, het buitengebied en ondernemers hen biedt. Criminelen hebben
ondernemers nodig om aan spullen te komen. Vaak gebeurt dit onbewust.
Tijdens deze bijeenkomst maken we het ‘onzichtbare zichtbaar’, om zo samen georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.
Samen met onder andere het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) organiseren we deze informatieavond
om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.
Datum: woensdag 24 april 2019
Tijd: 18.00 – 21.00 uur.
Locatie: Gemeentewerf Dinkelland, Koggelsteeg 1 in Ootmarsum
Meer informatie en aanmelden volgt later.

Save the date!
Gratis training ‘Groeien met uw bedrijf – kansen en strategie’
Speciaal voor bedrijven in Dinkelland en Tubbergen!
Wil je weten waar groeikansen liggen en hoe je jouw bedrijf zo goed mogelijk
kunt aanpassen om deze kansen te benutten? Volg dan deze praktische
training waarin groeikansen en strategie centraal staan!
Noteer alvast in uw agenda:
Maandag 24 juni 2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Erve Deperman, Reutum
Meer informatie en aanmelden volgt later.

Onderzoek optimale inzet van cobots in de
Nederlandse maakindustrie
Voor een afstudeeronderzoek is Saxion op zoek naar bedrijven in de Nederlandse
maakindustrie die gebruik maken van interactieve robotarmen – ook wel
collaborative robots of cobots genoemd.
Het onderzoek richt zich op het optimaal benutten van de cobot, zodat de
eindassemblageprocessen goedkoper kunnen worden, zonder dat dit ten koste
gaat van de werkomstandigheden.
Het onderzoek bestaat uit een eenmalig diepte-interview van ongeveer 30 minuten.
Klik hier voor meer informatie

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 Saxion Enschede

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.

Haarstudio Mon Ami | Ootmarsum
met het 25-jarig jubileum

Erfgoed Bossem | Lattrop-Breklenkamp
met het internationale duurzaamheidscertificaat Greenkey Goud

Architom | Denekamp

met de verhuizing naar Nijverheidsstraat 1

InPerspectief Architectuur | Denekamp
met de verhuizing naar Nijverheidsstraat 1

Label Modetrends | Denekamp
met het 10-jarig jubileum en de opening van de vernieuwde winkel

Sizz & Wortelboer | Denekamp
met de opening van de vernieuwde winkel

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

Bedrijven en instellingen bereiden zich voor op informatieplicht
energiebesparing
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze
regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh
elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven
energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.
Wat betekent die informatieplicht?
Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag
rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) zijn het
uitgangspunt. Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
Voor de rapportage van de informatieplicht is eind februari 2019 eLoket van www.RVO.nl beschikbaar.
Lees hier meer over de informatieplicht.

Sterk ondernemerschap!
Samen werken aan een krachtige Overijsselse economie. Dat is het
uitgangspunt van het provinciale programma Versterken MKB en
Ondernemerschap. De provincie helpt ondernemers graag om Overijssel tot
bloei te komen. Het doel is: samenwerken aan sterk ondernemerschap, de
concurrentiekracht vergroten en werkgelegenheid creëren. Lees hier op welke
manier de provincie dat doet.

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.

