Beste ondernemers,
Allereerst een succesvol, gelukkig en gezond 2020
gewenst.
Inmiddels ligt 2019 alweer een paar weken achter ons. Ik kijk
terug op een mooi jaar, waarin veel is gebeurd. Er zijn
verschillende bedrijfskavels verkocht. Het Dorper Esch is
vernieuwd door lokale ondernemers (bouwconsortium
Noabers). Er zijn nieuwe ondernemers bijgekomen. Het
toerisme is wederom gegroeid en last but not least:
Ondernemers en het onderwijs vinden elkaar steeds
makkelijker.
Ook in 2020 zullen we de positieve trend blijven volgen. We
gaan weer kavels verkopen en nieuwe ondernemers
verwelkomen. Na de goede ervaringen van eerdere edities,
organiseren we dit voorjaar opnieuw een starters- en ZZPcafé, waar je kennis kunt verbreden en je netwerk vergroten.
Ook vindt er dit jaar weer een gezamenlijke bijeenkomst met
de Dinkellandse ondernemersverenigingen plaats.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Wethouder Benno Brand

Vind nu supermakkelijk stagiairs voor jouw bedrijf
Een online platform waar stagiaires en bedrijven elkaar op een eenvoudige manier
kunnen vinden? En dat helemaal gratis? Dat kan. Met Stage App kunnen bedrijven
direct contact opnemen met interessante stagiairs en andersom; stagiairs kunnen
simpel contact zoeken met jouw bedrijf. En dit alles via een simpele app. Dus weinig
handelingen voor studenten om zich te melden voor jouw vacature. Inmiddels maken
meer dan een miljoen studenten en 170.000 bedrijven er gebruik van. Jij ook vanaf
vandaag?
Overigens is het als bedrijf vaak belangrijk, zeker als je MBO studenten stage wilt
laten lopen, om een Erkend Leerbedrijf te zijn. Of je nu MKB’er bent of ZZP’er,
iedereen kan stages aanbieden. Als je maar een erkend leerbedrijf bent. Aanvragen

is erg eenvoudig. Meer informatie vind je online. Heb je hulp nodig of ben je op een
andere manier op zoek naar samenwerking met studenten? Neem dan ook eens
contact op met onze kennis- en innovatiemakelaar Remon Workel:
r.workel@noaberkracht.nl. Hij kent tientallen manieren om jouw bedrijf naar het
volgende niveau te brengen met hulp van studenten en onderwijs.

Klik hier voor een overzicht met kansen voor het MKB in 2020

Gemeente Dinkelland stimuleert Duitse taal
Leerlingen van het Twents Carmel College in Denekamp kunnen aan het eind
van 2 vmbo een Goethe Examen afleggen. In deze video leggen lokale
ondernemers, de politie en wethouder Benno Brand uit waarom dat interessant is
voor hun toekomst.

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 F.H. Loohuis in Saasveld
o Welman Metaal in Weerselo

Het college van de gemeente
Dinkelland gaat regelmatig op
bedrijfsbezoek, onlangs waren zij bij
Installatiebedrijf FH Loohuis in

Saasveld. FH Loohuis voert
installatietechnische werkzaamheden
uit in de breedste zin van het woord.
Alles wat aan techniek in een woning
of (boeren)bedrijf aanwezig is, kan
het installatiebedrijf ontwerpen,
installeren en de service erbij
leveren. Lees hier verder

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.

Camping De Witte Berg | Oud-Ootmarsum
met hun ANWB 5-sterren kwalificatie

Raymond Seiger auto’s en aanhangwagens en caravanstalling | Lattrop
met het 5-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.

