Onze omgeving en de invulling hiervan
verandert, wij zoeken daarom frisse
meedenkers!
Wat is binnen onze gemeente waardevol en willen we behouden, wat kan
anders en waar liggen dus kansen in het buitengebied en in onze kernen? Als
we onze energiedoelen willen halen, moeten we dan gebruikmaken van
zonnepanelen, windmolens of iets anders? Waar moeten we volgens
jou rekening mee houden bij het beperken van overlast door regen of extreme
hitte? En wat heb je als bewoner of ondernemer nodig om elkaar in de
toekomst te blijven ontmoeten? Kortom: thema’s van grote invloed waar wij uw
stem graag in horen. Wij nodigen je daarom uit om mee te praten en denken.

Grote belangstelling onderzoek MBO
studenten
Recent ontvingen ondernemers een bijzondere nieuwsbrief met daarin de
vraag om deel te nemen aan een onderzoek van MBO studenten over het
boeien van talent voor lokale ondernemers in Dinkelland en Tubbergen. Daar
hebben ze massaal gehoor gegeven: meer dan 35 ondernemers hebben
gereageerd. Uit de vele reacties blijkt dat ondernemers hun eigen onderneming
graag meer onder de aandacht willen brengen van toekomstig talent. Maar ook
dat zij, net als velen, worstelen met de hoe-vraag. Zodra de resultaten bekend
zijn, worden ze uiteraard met jullie gedeeld. Toch nog last-minute aanmelden?
Dat kan nog via deze link.

Studenten bieden antwoord op al jouw ondernemersvragen
In het PraktijkLAB van de opleiding Bedrijfskunde (Saxion) werken studenten, docenten en onderzoekers samen met
opdrachtgevers uit de praktijk aan innovatieve en duurzame oplossingen die het functioneren van jouw organisatie verbeteren.
Je kan er als organisatie terecht met tal van vragen. Denk aan dashboards, onderzoek naar klanttevredenheid, een business
case uitwerken, circulair ondernemen, verspilling elimineren, procesverbetering. In een periode van 8-10 weken werkt een
groep studenten aan jouw actuele vraagstuk en komt met concrete oplossingen.
Al meerdere ondernemers uit Dinkelland en Tubbergen gingen je voor. “Dankzij de studenten heb ik meer inzicht en kan ik
betere keuzes maken voor mijn toekomstige strategie” aldus directeur Remi Groothuis van Delmar Projectinrichters uit
Geesteren.
Meer weten over dit bedrijfskundeLAB of de tal van andere mogelijkheden om samen te werken met studenten of
onderwijsinstellingen? Neem dan contact op met onze kennis- en innovatiemakelaar Remon Workel op 06-21517444 of
kennis@noaberkracht.nl.

Nette Toilette, nu ook in Dinkelland
De eerste stickers pronken inmiddels al bij ruim 50
horecagelegenheden en andere bedrijven in Dinkelland.
‘Nette Toilette’ staat er op. Hier kunnen bezoekers gebruik
maken van het toilet, zonder dat zij daarvoor moeten betalen
of iets nuttigen. “Een mooi initiatief dat het toeristisch en
gastvrije karakter van Dinkelland en Twente accentueert”,
aldus wethouder Benno Brand. Lees verder.

Behoefte aan nieuwe kennis en inzichten?
Toe aan een stap voorwaarts? In contact met studenten?
Ben je als MKB-ondernemer of tech-bedrijf aan het nadenken over innovatie in je bedrijfsvoering, productontwikkeling, etc. en
wil je dit samen doen met studenten? Neem dan eens contact op met SMART. SMART is de schakel tussen het regionale
bedrijfsleven en studenten om innovaties te versnellen. SMART helpt met het verscherpen van de innovatievraag en de
vertaalslag naar een studentenproject. Met uitdagende projecten, challenges en bijbanen brengen studenten van Universiteit
Twente en Saxion Hogeschool hun kennis in de praktijk en doen zij relevante werkervaring op. Kijk voor meer informatie op
https://novelt.com/nl/services/smart/. Je kunt hiervoor ook rechtstreeks contact opnemen met Tim Jongman
(t.jongman@novelt.com) of Egbert van Hattem (e.vanhattem@novelt.com).

Wat betekent de verdergaande digitalisering
voor jouw bedrijf?
Ben je ondernemer in de maakindustrie? Dan heb je ongetwijfeld te maken met
de steeds verder gaande digitalisering. Digitalisering is een belangrijke
voorwaarde voor innovatie en bedrijvigheid. Tegelijkertijd zorgen snelle digitale
veranderingen voor nieuwe uitdagingen voor ondernemers, zoals gerichte
aanvallen van cybercriminelen. Het Cybersecurity Centrum voor de
Maakindustrie biedt ondernemers kennis, tools en ondersteuning om hun eigen
cybersecurity goed te organiseren. Kijk hier voor meer informatie over de
mogelijkheden voor jouw bedrijf.

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!

Investeren in de vrijetijdssector
Ben jij die bevlogen ondernemer in de vrijetijdssector in
Overijssel die de verbinding aan durft te gaan? De
provincie Overijssel zoekt ondernemers die samen met een
partner nieuwe producten willen ontwikkelen en realiseren.
Zo maken en houden we Overijssel aantrekkelijk.
Samenwerken verdient meer! Je kunt van 1 september
2019 tot en met 2 oktober 2019, 17.00 uur de PMPC 2.0
subsidie aanvragen. De provincie subsidieert maximaal
35% van de kosten. Klik hier voor meer informatie.

Energiebesparingsplicht
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en
instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die vanaf
50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)
per jaar verbruiken om alle energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder
te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht. Lees hier hoe
je invulling geeft aan de energiebesparingsplicht.

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 Haarstudio Mon Ami Ootmarsum

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.

DIKO coaching | Denekamp
met het 1-jarig jubileum

Galerie Annemiek Punt | Ootmarsum
met het 40-jarig jubileum

Tankstation De Witte Beer | Deurningen
met het 25-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.

