Bekijk de uitnodiging en meld je aan!

Gratis training 'Groeien met uw bedrijf'
Speciaal voor bedrijven in Dinkelland en Tubbergen!
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.

MBO'er zoekt juist MKB bedrijf
Recent onderzoek onder en door MBO studenten laat zien dat MBO’ers graag willen werken bij middel- en kleine(re) bedrijven.
Juist vanwege de veelzijdigheid aan werk en de eventuele doorgroeimogelijkheden. Maar helaas zijn veel van die bedrijven
onbekend bij de MBO student. Daar liggen gouden kansen. Dat was de boodschap van studenten tijdens een werkbezoek van
de colleges van Dinkelland en Tubbergen aan het ROC van Twente. “Mooie inzichten, voor ons maar vooral voor onze lokale
bedrijven” aldus wethouder economie Benno Brand.
In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid aandacht besteden aan het onderzoek. Kun je niet meer wachten? Wil je
weten hoe jij echt werk kunt maken om studenten aan jouw bedrijf te verbinden? Voor nu en later? Neem dan contact op met
onze kennis- en innovatiemakelaar Remon Workel op 06-21517444 of kennis@noaberkracht.nl. Hij vertelt je er graag meer
over.

Frisse blik nodig?
Ben jij ondernemer of een maatschappelijke instelling en
heb je:





een vraagstuk waar je mee zit?
een idee waar je niet aan toe komt?

of juist behoefte aan een frisse blik?
Misschien kunnen studenten jou hier verder mee helpen!
Bekijk de flyer voor meer informatie en contactgegevens.

Rubriek: Ik zoek werk!
Een administratieve baan gerelateerd aan de afdeling werkvoorbereiding en alles wat daar op lijkt, dat is de plek waar
ik thuishoor! Mijn naam is Anita Delis, ik ben op zoek naar een leuke en uitdagende baan waarin ik lekker aan de slag kan,
met alles wat ik op mijn lijst met ervaring heb kunnen schrijven. Mijn sterke kant is dat ik alles snel overzie, vlot kan schakelen
en daarin de benodigde actie kan nemen. Een extra pluspunt is dat ik veel weet van techniek, waardoor ik een combinatie heb
gecreëerd die niet vaak voor komt en als zeer waardevol wordt ervaren in het bedrijfsleven. Wilt u een afdeling of werknemers
ontlasten en op korte termijn soepeler laten lopen, dan kom ik graag met u in gesprek.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u een kennismakingsgesprek? Hiervoor kunt u contact opnemen met mijn
contactpersoon van het Werkplein: Suzan Brummelhuis: s.brummelhuis@almelo.nl.

Interessante avond over georganiseerde criminaliteit en ondermijning
Op woensdagavond 24 april vond bij de gemeentewerf in Ootmarsum een bijeenkomst over het voorkomen van ondermijning
plaats voor ondernemers. De aanwezigen hoorden van politie experts hoe de georganiseerde criminaliteit te werk gaat en hoe
je hier, voordat je er soms erg in hebt, zomaar bij betrokken kunt raken. Een ondernemer uit de Achterhoek vertelde wat hem is
overkomen en hoe hij daar nu, 2 jaar later, nog steeds last van heeft. Dan gaat het niet alleen om de financiële
consequenties. De avond werd afgesloten met een bezoekje aan een container waarbij een drugs deskundige de ondernemers
vertelde hoe een hennepkwekerij, een cocaïne lab en XTC-lab werken en hoe criminelen hier ‘gewone’ mensen bij betrekken.
Het is dus van groot belang dat eventuele signalen van criminele activiteiten altijd worden gemeld. De aanwezige ondernemers
vonden het een zeer interessante en geslaagde avond.

Financiële regelingen voor werkgevers
De overheid, UWV en de gemeenten willen werkend leren bevorderen door
werkgevers te stimuleren medewerkers in een leerwerkbaan aan te nemen.
Daarom zijn er verschillende regelingen waarvan een werkgever gebruik kan
maken. Deze leveren vaak aanzienlijke voordelen op. Programma Leren en
Werken zet in deze brochure de belangrijkste regelingen op het gebied van
leren en werken voor je op een rij

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 Descotech Metal B.V. in Weerselo

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.

Bolk Assurantiën | Weerselo
met het 80-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.

