Themabijeenkomst 'Ondermijning' voor
ondernemers Dinkelland op 24 april
Wat is ondermijning? Ondermijning in de gemeente Dinkelland? Welke
mogelijkheden hebben ondernemers om ondermijning tegen te gaan? Dit hoor
je allemaal in de themabijeenkomst op 24 april. Je krijgt ook de kans om een
kijkje te nemen in een hennepkwekerij en amfetaminelab! Bekijk hier de
uitnodiging. Rechtstreeks aanmelden kan via deze link.

Lees meer!

Gratis training 'Groeien met uw bedrijf'
De economie trekt weer aan en dat biedt kansen. Ook voor jouw bedrijf. Maar
hoe pak je dit aan? Wil je weten waar groeikansen liggen en hoe je jouw bedrijf
zo goed mogelijk kunt aanpassen om deze kansen te benutten? Dan is deze
training iets voor jou!
De training wordt speciaal georganiseerd voor ondernemers met een bedrijf in
de gemeente Dinkelland of Tubbergen en vindt 24 juni plaats in Reutum. Meer
informatie vind je hier. Wil jij je meteen inschreven? Dat kan via deze link.

Rubriek: Ik zoek werk!
Het Werkplein, Extend en de SPD zijn continue op zoek naar vacatures voor
kandidaten binnen de Participatiewet, bij voorkeur in de eigen regio. Heb je een
vacature, dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met één van deze
partijen. Zij komen graag eens bij je langs om de mogelijkheden te bespreken.
In iedere nieuwsbrief stelt een kandidaat zich persoonlijk aan je voor.
Deze week lees je het verhaal van de slechtziende Reenine Oortman-Stoute.

Vind jouw IT talent!
Ben jij ondernemer in de IT? Of heb je een IT afdeling? En heb je moeite om aan (de
juiste) nieuwe medewerkers te komen? Dan is het nieuwe initiatief Talent IT Twente
wellicht iets voor jouw bedrijf! Dit initiatief probeert IT-studenten HBO of Universitair
(bijvoorbeeld informatica) al vroegtijdig in de studie te laten werken in de IT. Voor jou als
ondernemer de kans om al vroegtijdig in contact te komen met talenten en ze te laten
meewerken in je bedrijf. Met als ultieme doel hen ook na de studie te behouden voor
jouw bedrijf. Voor studenten is het dé kans op een relevante bijbaan en om in de
spotlight te komen bij ondernemers. Een uniek concept op Twentse schaal. Remon
Workel, kennis- en innovatiemakelaar bij Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, kan je er
meer over vertellen. Je kan hem bereiken via 06-21517444 of kennis@noaberkracht.nl

Help studenten klaarstomen voor het bedrijfsleven!
Veel ondernemers hoor je zeggen dat studenten na hun studie vaak weinig kritisch zijn. Ze nemen veel zaken voor waar aan
en durven maar lastig kritiek te geven. Als ondernemer ben je immers de baas.
Herken jij dat ook? Dan zoeken we jou!
Voor het ROC van Twente (team Burgerschap) zoeken we ondernemers die met ons mee willen denken over kritisch denken
door studenten, zodat we studenten klaarstomen die aan jullie wensen voldoen. Op maandag 20 mei organiseren we bij ROC
van Twente in Hengelo van 08.30-09.30 een heerlijke ontbijtsessie om samen na te denken over kritisch denken van
studenten. Meld je aan bij Laurence Guérin: lguerin@rocvantwente.nl

Welke sociale uitdaging pak jij aan met €100.000,Ben jij een startende sociaal ondernemer in Oost Nederland? Of heb je een goed idee
om daar een social enterprise te starten? Zorg jij met jouw onderneming voor échte
sociale verandering? Weet jij je plannen ook nog eens uit te voeren op een financieel
duurzame manier? Meld je tussen 1 juni en 12 juli 2019 aan voor de IGNITE Award! Lees
verder.

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 Electroworld Oude Lashof in Denekamp
o Gezondheidsplein 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.

Pelle's | Deurningen
met het 10-jarig jubileum

Bakkerij van Benthem | Ootmarsum
met de opening van de nieuwe winkel

EP Molendijk | Denekamp
met het 35-jarig jubileum

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

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.

