Waarom de Agenda voor Twente ook belangrijk is voor jou?
Wist je dat:
‘De twentse belofte’ mogelijk is gemaakt door de Agenda voor Twente.
‘Twents Fonds Vakmanschap’ ook mogelijk is gemaakt door de Agenda voor Twente?
Verderop in deze nieuwsbrief lees je daar meer over. Kijk voor meer informatie over de
Agenda voor Twente op: www.agendavoortwente.nl

WOON2019 op 1 en 2 november
De woonbeurs WOON2019 is een mooie kans om je goed
te laten informeren, voordat je een grote investering gaat
doen. Een huis kopen of (ver)bouwen is nou eenmaal geen
dagelijkse bezigheid. Alle informatie die je daarvoor nodig
hebt, verzamel je heel gemakkelijk tijdens WOON2019 op
1 en 2 november bij Zalencentrum ’t Wubbenhof in
Denekamp. Lees verder.

Kerstattentie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2019
Net als in de afgelopen 3 jaren is het weer de bedoeling om onze medewerkers als attentie
voor kerst een voucher te geven die te besteden is bij lokale ondernemers. Vorig jaar hebben
we een keuze moeten maken uit een groot aantal aanmeldingen en zijn er uiteindelijk 21
ondernemers uitgekozen. Dit jaar doen we opnieuw een oproep. We hebben bijgehouden
welke ondernemers de afgelopen 3 jaar hebben meegedaan. Bij de keuze van de ondernemers
voor dit jaar houden we daar rekening mee.
Wat is de bedoeling?
Onze ongeveer 400 medewerkers krijgen ieder 8 vouchers ter waarde van 5 euro. Deze
vouchers kunnen zij per stuk bij één van de gekozen ondernemers besteden. Zij kunnen dus
het gehele bedrag besteden bij één ondernemer maar ook verdelen over meerdere
ondernemers. De vouchers zullen vanaf een bepaalde datum in december uitgedeeld worden
en zijn dan ongeveer 4 weken geldig. De gekozen ondernemers worden hierover in een later
stadium geïnformeerd.
Wil je deelnemen, reageer dan voor 31 oktober naar Sylvette Ennes, via
s.ennes@noaberkracht.nl We houden bij het maken van onze keuze wel rekening met een
goede verdeling van soort branche en de ligging in beide gemeenten.

Starten in Twente; dé 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 het product of de 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!

Twents fonds voor vakmanschap biedt kansen voor werkgevers &
werknemers
Werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in
een vakrichting tot en met MBO niveau 4 kunnen een scholingscheque ontvangen. De cheque
kan gebruikt worden om je binnen je vakgebied te ontwikkelen, maar biedt je ook de
mogelijkheid om jezelf klaar te stomen voor een ander beroep. Bekijk hier de video over het
Twents fonds voor vakmanschap. Meer weten of aanmelden?
> www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl

Ik Bind’r: vind personeel voor onvervulbare vacatures
Ik Bind’r is een nieuwe initiatief van het ROC van Twente in samenwerking met ondernemers
en overheidsinstanties. Met dit initiatief willen deze partijen mensen helpen die werken op MBO
niveau en van werk willen veranderen. Naar werk waarin nu grote tekorten zijn. Denk aan de
zorg en de logistiek. Het is goed nieuws voor medewerkers, maar ook voor werkgevers. Ik
Bind’r is onderdeel van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Dit fonds wil medewerkers en
ondernemers helpen tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het fonds biedt een
scholingscheque tot maximaal 5000 euro om scholing/opleiding (deels) te bekostigen. Om het
scholingsplan te laten slagen krijgen deelnemers ondersteuning van een loopbaanconsulent.
Zij voeren vooraf ook een loopbaangesprek met de kandidaten, beoordelen de aanmelding
voor een scholingscheque en houden contact met de deelnemers tijdens de scholingsperiode.
Voor ondernemers biedt dit ook nieuwe kansen: medewerkers om laten scholen en bij jouw
organisatie die moeilijk vervulbare vacatures laten opvullen. Meer weten over dit initiatief? Kijk
als ondernemer eens op hwww.agendavoortwente.nl/project/twents-fonds-voorvakmanschap of voor medewerkers op www.ikbindr.nl

Rubriek 'Ik zoek werk': Linette Belderink
Mijn naam is Linette Belderink. Ik heb een Wsw dienstverband bij de Stichting Participatie
Dinkelland en ben op zoek naar een passende, leuke baan. Dit zou uw bedrijf kunnen zijn.
Doordat ik op detacheringsbasis werk, kunt u onder gunstige voorwaarden gebruik maken van
mijn diensten en kwaliteiten en daarbij ook nog eens maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Op dit moment werk ik nog op een kinderboerderij, maar daar zijn geen mogelijkheden voor
een vaste detachering. Ik vind het erg leuk om in de buitenlucht en met dieren te werken, maar
sta ook open voor andere werkzaamheden. Ik kom het beste tot mijn recht in een solistische
functie en heb daardoor een groot gevoel van zelfstandigheid. Schoonmaken is niet mijn ding,
maar ik steek wel graag de handen uit mijn mouwen!
Ik kom graag bij u langs voor een nader kennismakingsgesprek, waarin ik mijn ambities en
kwaliteiten kan toelichten. Hiervoor kunt u contact opnemen met mijn teamleider bij de SPD:
Daphne Pool, d.pool@noaberkracht.nl

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 MOVO Zaden in Lattrop-Breklenkamp
o THOLS 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.

Goed idee over circulaire economie?
Heb jij een goed idee waarmee je een bijdrage levert aan een circulaire economie? Dan is dit
jouw kans! GROW Green zet Twentse doeners met wereldideeën in het zonnetje. GROW
Green is op zoek naar bedrijven die een duurzame oplossing aandragen gericht op de
circulaire economie. Denk bijvoorbeeld aan een idee dat bijdraagt aan de verduurzaming van
de landbouw door bodemoptimalisatie en mineralenherwinning. Of slimme oplossingen die
leiden tot de reductie van CO₂-uitstoot, of het gebruik van grondstoffen verminderen.
 Wil je jouw bedrijf boosten in de transitie naar een circulaire economie?
 Heb je hulp nodig om een stap verder te komen? Bijvoorbeeld door netwerk of meer
exposure?
 Wil je je jouw bedrijf duurzamer maken? Maar weet je niet hoe?
GROW Green is een programma dat dient om het bedrijfsleven in Twente te stimuleren te
verduurzamen. Tegelijkertijd is het een competitie waarin duurzame doeners worden
uitgelicht. Je krijgt de kans je idee te pitchen aan een vakkundige jury en ook meteen kenbaar
te maken welke andere middelen er nog nodig zijn om het idee tot uitvoer te brengen. Mocht je
dus een geweldig idee hebben maar deze nog niet uit kunnen voeren? Wij helpen je met dit
proces! Je hoeft niet met een nieuw idee te komen om mee te doen met GROW Green, ook
bestaande initiatieven zijn welkom. Klik hier voor meer informatie:
www.twente.com/growgreen

Subsidieoverzicht duurzaamheid

Uw-Gallery | Ootmarsum
met het behalven van de award 'Outstanding Performances'
Bakkerij Schabbink | Weerselo
met de opening van hun nieuwe winkel aan de Bisschopstraat
Raymond Seiger 'auto's en aanhangwagens' | Lattrop-Breklenkamp
met zijn nieuwe bedrijf aan de Rotmanweg
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!

Hulp bij maatregelen over duurzame inzetbaarheid scheelt je duizenden
euro’s aan onnodige kosten
Je medewerkers zijn je belangrijkste kapitaal. Zonder medewerkers geen kennis, geen
productie, geen omzet. Maar hoe houd je medewerkers tot in lengte van jaren inzetbaar? Dat
ze ook op latere leeftijd nog net zo productief en effectief zijn als in hun jonge jaren? Daarover
denken studenten van Saxion HRM graag met je mee. Met een mooi woord noemen we

medewerkers lang inzetbaar houden ook wel 'duurzame inzetbaarheid'. Het niet duurzaam
inzetbaar houden kan je heel wat geld kosten en pijn opleveren:
 Hoger ziekteverzuim: Niet investeren in duurzame inzetbaarheid kan leiden tot meer
ziekteverzuim. Uit een doorrekening in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat een stijging van het ziekteverzuimpercentage met
1 procentpunt al snel veel geld kost. Bij een bedrijf met 100 medewerkers is dat
jaarlijks zo’n 41.000 euro.
 Lagere arbeidsproductiviteit: Een ander nadeel van niet investeren in duurzame
inzetbaarheid is een lagere arbeidsproductiviteit. In een bedrijf met 100 medewerkers is
een productiviteitsdaling van 1 procentpunt voldoende voor een omzetdaling van zo'n
95.000 euro per jaar.
Pijnlijk toch? Gelukkig ben je er nu nog op tijd bij als je er iets aan doet. Dat kan met hulp van
Saxion studenten. Zij kunnen onderzoek doen naar de instrumenten die je nu al inzet: zijn deze
bekend bij uw medewerkers? Hoe worden ze gebruikt/ervaren? Of welke instrumenten je kan
inzetten om duurzame inzetbaarheid te realiseren. Het project loopt van halverwege november
tot januari. Het aantal plekken is beperkt, dus wees er snel bij. Anders is je concurrent je voor
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.

