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Week van de ondernemer 2019 
Komende week is het zo ver: van vrijdag 15 tot en met vrijdag 22 november vieren we de 
Week van de Ondernemer. Een week om jullie als ondernemers in het zonnetje te zetten 
en te zeggen: dank jullie wel voor wat jullie doen voor onze gemeenschap! Niet alleen in 
je bedrijf, maar ook wat jullie betekenen voor bijvoorbeeld ons verenigingsleven en zoveel 
verschillende evenementen. In jullie eigen kernen én Hofbreed. Daar zijn wij trots op, dank-
baar voor. Wij kunnen het niet vaak genoeg benadrukken en daarom doen we dit een week 
lang. Deze week hebben wij een aantal activiteiten gepland voor verschillende onderne-
mers zoals: starters, ondernemers met groeivraagstukken, besturen van ondernemersvereni-
gingen en toeristische ondernemers. Meld je je ook aan?
 
Misschien biedt deze week ook een mooi moment om even stil te staan bij waar je zelf staat. 
Hoe is het afgelopen jaar voor je verlopen? Ben je bezig je eigen bedrijf te starten of bouw 
je af om ruimte te maken voor een volgende generatie? Of zie je groeimogelijkheden maar 
weet je niet hoe je jouw bedrijf zo goed mogelijk kunt aanpassen om deze kansen te benut-
ten. Hoe dan ook, je regelt het, je maakt keuzes want dat is ondernemerschap.
 
Een goed idee, een gezonde ambitie en intrinsieke motivatie, daar begint het mee. In welke 
fase je ook zit, wij zijn er voor je, want ook wij hebben ambitie. Niet alleen de ambitie om 
MKB-vriendelijk te zijn, maar ook de ambitie om onze ondernemers te helpen boven zichzelf 
uit te stijgen, nu en in de toekomst. Samen zorgen wij voor een sterk Hof van Twente.

Hartelijke groet,
Wim Meulenkamp
Wethouder 
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VERVOLG PROGRAMMA WEEK VAN DE ONDERNEMER 2019

Donderdag 14 november 16.00 – 18.00 uur 
ZZP Bijeenkomst:
Belastingzaken voor ZZP’ers, wat nog regelen 
in 2019, en waar rekening meer houden in 2020

PROGRAMMA WEEK VAN DE ONDERNEMER 2019 
Als gemeente Hof van Twente kiezen we ervoor om in deze hele week speciale aandacht te geven aan ondernemers uit de Hof. 
Er zijn een aantal bijeenkomsten rondom verschillende thema’s:

Spreker: Irma Dijkstra-Pierik van Pierik Accountancy.
Aansluitend netwerkborrel.
Toegang: voor leden gratis, bezoekers: € 25,-
Aanmelden via: info@zzphofvantwente.nl

www.zzphofvantwente.nl/agenda/belastingzaken-voor-zzpers/

Vrijdag 15 november 07.30 - 9.30 uur Welkom in de Hof! - ontbijt

Onze ondernemers zijn de drijfveer achter onze economie en daarom zijn we blij met nieuw 
ondernemerschap in onze gemeente. Misschien ben je een ervaren ondernemer en ben
je (relatief) nieuw in de Hof, maar misschien ben je ook wel helemaal nieuw als ondernemer 
en onlangs gestart. We heten je in ieder geval van harte welkom en maken graag kennis!

Vrijdag 15 november 13.30 - 15.30 uur 
College van B&W op bedrijfsbezoek

Vrijdag 15 november 16.00 - 18.00 uur Besturen ondernemersverenigingen Bedankt VrijMiBo

We sluiten de dag af met een VrijMiBo met de besturen van de ondernemersverenigingen uit onze gemeente. De voorzitters van alle besturen zien 
elkaar regelmatig, bijvoorbeeld in het Ondernemersplatform Hof van Twente, maar een bestuur van een ondernemersvereniging bestaat uit meer 
mensen. Om hen allemaal te bedanken voor de tomeloze inzet, nodigen we hen uit op de Dag van de Ondernemer. Dit is tevens een mooie kans 
om de leden van andere besturen nog beter te leren kennen. Avonden zijn kostbaar, dus hebben we gekozen voor een informele VrijMiBo.

Maandag 18 november 19.00 - 22.00 uur Starterscafé met uitreiking Startersprijs Midden Twente

Het Starterscafé is hét platform voor iedereen die een bedrijf wil beginnen of kort geleden is gestart. Het is een plek waar jij andere onder nemers 
uit de regio ontmoet, ervaringen kunt delen en een waardevol netwerk opbouwt.

Tijdens het Starterscafé wordt ook de winnaar van de Startersprijs Midden Twente bekend gemaakt. Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan de bes-
te startende ondernemer van dat jaar. Dit jaar maakt Totaallift uit Bentelo kans op de prijs, samen met drie andere genomineerden uit gemeente 
Hengelo en Borne.

Organisatie: Rabobank Centraal Twente, ROZ Groep en de gemeenten Hof van Twente, Hengelo en Borne.

Als werkgever wordt het steeds belangrijker om te laten zien wat je medewerkers kunt bieden. Wanneer je eindelijk dat talent binnen hebt waar je naar 
zocht, is het belangrijk om dit talent aan je bedrijf te binden. Hoe doen andere bedrijven dit? Wat werkt en wat niet? Kom naar de werk geverslunch 
van Werkplein Twente en laat je door onze gastsprekers informeren, inspireren en adviseren om jouw personeel te boeien en te binden aan je bedrijf.

Organisatie: Werkplein Twente
https://www.werkpleintwente.nl/evenementen/ 

Dinsdag 19 november 19.30 – 22.00 uur  Hofconnect

Het jaarlijks terugkerende netwerkevenement voor ondernemers uit gemeente Hof van Twente. Dit jaar staat het thema duurzaamheid centraal: 
Verduurzamen? Natuurlijk, maar mij te duur?  Het programma bestaat uit een interessante forumdiscussie onder leiding van weerman Dennis Wilt 
met aansluitend een informele netwerkborrel.

Organisatie: Ondernemersplatform Hof van Twente, samenwerking van de zes ondernemersverenigingen
www.hofconnect.nl

Woensdag 20 november Volop aandacht voor schuldhulp voor ondernemers

Wat als een ondernemer de rekeningen niet meer kan betalen en de schulden oplopen? Het ROZ adviseert en begeleidt ondernemers bij het af-
wikkelen van schulden. Samen met de ondernemer wordt gezocht naar oplossingen waarbij bemiddeld tussen de ondernemer en zijn schuldeisers.  

https://www.rozgroep.nl/schuldhulpverlening/

Donderdag 21 november 19.00 – 22.00 uur Training Groeien - kansen en strategie

Wil jij weten waar groeimogelijkheden liggen en hoe je jouw bedrijf zo goed mogelijk kunt aanpassen om deze kansen te benutten? 
Dan is deze praktische training waarin groeikansen en strategie centraal staan, iets voor jou. De training wordt gegeven bij Wijngaard 
Hof van Twente in Bentelo

Organisatie: ROZ Groep
https://www.rozgroep.nl/training-groeien-kansen-en-strategie/

Vrijdag 22 november 09.00 - 17.00 uur Innovatie- en inspiratiedag met toeristische ondernemers

PRE-PARTYWEEK VAN DE ONDERNEMER

Wil je meer informatie over ondernemen in Hof van Twente? 
Neem contact op met Berryl Michel van het Ondernemersloket! 06-19384489 
ondernemersloket@hofvantwente.nl | www.hofvantwente.nl/ondernemers
 
Het ondernemersloket stuurt maandelijks een update vol ondernemersnieuws. 
Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief door te mailen naar ondernemersloket@hofvantwente.nl

Hofmarketing bezoekt met toeristische ondernemers het Nationaal Park Hoge Veluwe om inspiratie op te doen. 

Organisatie: Hofmarketing

Het college van B&W gaat een handje meehelpen met het melken van de koeien bij
melkveebedrijf Udink in Markelo. Vervolgens bezoekt het college melkveebedrijf Leunk in 
Markelo waar recent is geïnvesteerd in melkrobots en waar de eerste koeienoversteek-
plaats van Hof van Twente zal worden geopend. 

Dinsdag 19 november 11:30 – 15:00 uur  Werkgeverslunch: Boeien en binden van personeel


