Dag van de ondernemer
Onder het motto ‘wat gaat goed, wat kan beter en waar hebben ondernemers nu echt behoefte aan’, ging
de gemeente Dinkelland tijdens De Week van de Ondernemer in gesprek met de Dinkellandse
ondernemersverenigingen over de dienstverlening aan ondernemers. Er is gesproken over de actielijnen
om het ondernemersklimaat te verbeteren: de verbetering van dienstverlening en het stimuleren van
ontmoetingen en verbindingen. Hierin is al veel gebeurd, maar is eveneens ruimte voor verbetering.
Daarom zijn ook nieuwe afspraken gemaakt en suggesties aangedragen voor de toekomst. We blikken
terug in dit verslag.

Kerstvouchers Noaberkracht
De ruim 300 medewerkers van Noaberkracht krijgen vouchers die ze kunnen besteden bij lokale
ondernemers in beide gemeenten. Maar liefst 72 ondernemers uit Tubbergen en Dinkelland hebben zich
gemeld om mee te mogen doen. Mooi dat zoveel ondernemers zich gemeld hebben. Uit de aanmeldingen
is een keuze gemaakt op basis van branche, spreiding binnen de gemeenten en eerdere deelname.

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!

"Samenwerking met onderwijs heeft mij echt vooruit geholpen"
Descotech Metal BV uit Weerselo is een van de tientallen bedrijven die de afgelopen maanden dankbaar
gebruik heeft gemaakt van de kennis- en innovatiemakelaar van de gemeente Dinkelland. In deze
nieuwsbrief een kort gesprek met directeur Benno Masselink en student Timco Groeneveld.
“Als Descotech staan we de komende jaren voor een stevige uitdaging wat betreft de groei", aldus Benno
Masselink. “Wij denken groei te kunnen realiseren met behulp van een stuk automatisering.
Parallel hieraan vinden wij opleiding zeer belangrijk. De samenwerking met onderwijs kan mij enorm
helpen bij instroom. Jongeren zijn fris, jong en ingespeeld op de nieuwste technieken.” Door dit te
combineren met ervaren vakmensen in het bedrijf ontstaat er een gezonde wisselwerking tussen beide.
Masselink is dankbaar voor de hulp van de gemeente wat betreft de verbinding met het onderwijs.
“Dankzij Remon hebben we een mooie opdracht kunnen wegzetten bij Saxion, waarvoor wij hem
dankbaar zijn."
Het bevalt deze student, Timco Groeneveld, uitstekend bij Descotech: “Descotech was een bewuste
keuze. Een mooie uitdagende opdracht bij een mooi bedrijf. Ik heb echt het gevoel dat er iets gedaan
wordt met mijn input." Groeneveld onderzoekt voor Descotech of de omzetgroei gerealiseerd kan worden
met het huidige klantenbestand of dat er nieuwe klanten moeten worden aangeboord.
Is jouw bedrijf ook op zoek naar verbinding met onderwijs? Heb je een mooie opdracht of een prangende
vraag? Studenten lossen die graag voor je op. Meer weten? Neem dan eens contact op met onze kennisen innovatiemakelaar Remon Workel via 06-21517444 of kennis@noaberkracht.nl.

Vind jouw IT talent
Ben jij ondernemer in de IT? Of heb je een IT afdeling? Groot of klein, dit
maakt niet uit.Heb je moeite om aan (de juiste) nieuwe medewerkers te
komen? Dan is het 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
natuurlijk ze ook na hun studie te behouden voor jouw bedrijf. Voor
studenten de kans op een relevante bijbaan en het in de spotlight komen
bij ondernemers. Een uniek concept op Twentse schaal. Alle
ondernemers in de IT of met een IT afdeling kunnen meedoen. Wil je
meer weten? Remon Workel, kennis- en innovatiemakelaar bij
Noaberkracht, kan je er meer over vertellen. Je kan hem bereiken via 0621517444 of kennis@noaberkracht.nl

Schuldhulpverlening ondernemers
Heb je als (ex-)ondernemer financiële problemen? Kun je jouw
rekeningen niet meer betalen? Dreigen de schulden je boven het
hoofd te groeien? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het
ROZ. ROZ adviseert en begeleidt je bij het afwikkelen van
jouw schulden. Samen met jou zoeken zij naar oplossingen. De
schuldhulpverlening van ROZ is op maat en wordt zoveel mogelijk
aangepast aan jouw situatie. Lees er meer over op de website
van ROZ.

Rode Loper 2020 voor Twentse ondernemers
De Rode Loper is dé nieuwjaarsbijeenkomst van en voor
ondernemend Twente. Tijdens de Rode Loper op 6 januari 2020
word je meegenomen in verhalen van Twentse ondernemers die
met hun eigen unieke talent de wereld van nu voor de toekomst
van morgen een stukje beter maken. Ondernemers worden aan
het begin van het nieuwe jaar geïnspireerd én geïnformeerd.
Tijdens de Rode Loper worden relevante en actuele
ontwikkelingen voor ondernemers geschetst. Het is een
avondvullend programma waar Twente in het middelpunt van de
wereld wordt geplaatst. Meer info of
aanmelden: www.twente.com/rode-loper

Vrijetijdseconomie Twente
Onder de merknaam Visit Twente is de afgelopen jaren hard
gewerkt om de regio toeristisch en recreatief op de kaart te
zetten. Dat is, dankzij de geslaagde samenwerking tussen de 14
Twentse gemeenten, ondernemers en andere stakeholders, goed
gelukt: Er is meer werkgelegenheid. Er zijn meer overnachtingen
en meer bestedingen. De cijfers spreken voor zich. Uiteraard
investeren we ook de komende jaren in Toerisme en Recreatie.
Wat dat betekent voor ‘De Agenda voor Twente’ en andere
sectoren is samengebracht in de informatieve folder
'Vrijetijdseconomie Twente'.

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 Tankstation De Witte Beer Deurningen
o Raymond Seiger in Lattrop
o Atelier Annemiek Punt in Ootmarsum
o PCM Technology 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.

Kuipers Bouwmaterialen en steenhandel | Denekamp
met het 50-jarig jubileum

Hoveniersbedrijf Rob Kemperink | Ootmarsum
met het 25-jarig jubileum

Europe security | Denekamp
met de opening van hun nieuwe vestiging

La Bomba | Denekamp
met de provinciale titel IJssalon van het jaar

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.

