Training groei ROZ
Op maandagavond 24 juni namen zo’n vijftien ondernemers deel aan de
training Kansen en Strategie. De training werd verzorgd door het ROZ. Het was
een praktische training waarin de deelnemers de groeimogelijkheden van hun
bedrijf in kaart brachten en nadachten hoe deze te verzilveren. Met behulp van
het Business Model Canvas hebben de deelnemers handvatten gekregen om
hun groeikansen te herkennen en te vertalen naar hun eigen bedrijf. Ook was
er volop gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen met elkaar. Al
met al een nuttige bijeenkomst en de deelnemers keerden huiswaarts met
genoeg stof tot nadenken.

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.

Werknemers met geldproblemen kosten
werkgever veel geld; wat kun je doen?
Uit een rapport van het Nibud blijkt dat 62% van de werkgevers te maken heeft
met personeel met financiële problemen en/of schulden. Zorgen over geld
leveren ongelooflijk veel stress op. Eén van de manieren om grote problemen
te voorkomen, is door mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk in
beeld te krijgen en te helpen. Mariska Jogems is coördinator armoedepreventie
van de gemeente Dinkelland en helpt ondernemers signalen van financiële
problemen herkennen bij hun werknemers. Daarnaast zoekt zij ondernemers
die zich willen inzetten voor armoedebestrijding. Meer informatie vind je hier.
Contact Mariska Jogems: m.jogems@swtd.nl of 0615110235.

Starten in Twente; de ideale site voor starters
Starters en ondernemers die hun bedrijf willen testen, markten willen verkennen of klanten willen leren kennen, kunnen
daarvoor gebruik maken van de tools op het online platform www.startenintwente.nl. Het platform kent maar liefst 26 tools.

Deze zijn zowel geschikt voor starters als ondernemers die al langer actief zijn. Denk hierbij aan een tool die inspiratie biedt
voor de marketingboodschap; de Marketingkaarten. Of een tool die helpt om jouw product of dienst te verbeteren zodat het
beter past bij de wensen van de klant; de Value Builder.
Ben je een starter en wil je je netwerk graag vergroten? Kijk dan op www.startenintwente.nl en maak een profiel aan!

Klik hier voor subsidies voor het aannemen en opleiden van personeel

Besparen met circulair
Ben jij ondernemer in de maakindustrie en heb je er wel oren naar om geld te besparen door meer circulair te ondernemen?
Ontdek het in een speciaal door de Universiteit Twente en Provincie Overijssel opgezette training. Die nu ook nog eens extra
voordeling is te volgen.
In deze CIRCO Track van drie workshopdagen breng je de ontwikkeling van jouw producten en processen een stap verder,
waarbij het toepassen van Smart Industry slim gecombineerd wordt met circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën.
Denk daarbij aan:
• Grondstofefficiency (efficiënter produceren, 3D printing en hergebruik van productieafval);
• Levensduurverlenging van componenten en producten;
• Delen van middelen i.p.v. het aanschaffen: intensiever gebruik maken van productieapparatuur;
• Controle houden door monitoring op afstand (preventief onderhoud i.p.v. vervanging);
• De impact voor je bedrijf om een dienst i.p.v. een product te leveren.
De workshops worden gehouden op dinsdag 17 september, dinsdag 8 oktober en dinsdag 29 oktober.
Meer informatie vind je in deze brochure.

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 Rabobank Twente Oost
o EP Molendijk

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.

Boek- en sigarenhandel Brummelhuis | Ootmarsum
met het 40-jarig jubileum

Uitvaartonderneming John Wigger en Karin Oude Avenhuis | Denekamp
met de start van hun nieuwe gezamenlijke bedrijf 'Puur uitvaart'

Welman | Weerselo
met de opening van hun nieuwe winkel

Pelle's eten en drinken | Deurningen
met het behalen van de titel 'beste terras van Overijssel' en het 3e terras van Nederland in 2019

Installatiebedrijf F.H. Loohuis | Saasveld
met het 60-jarig jubileum

We wensen al deze ondernemers heel veel succes toe!
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.

