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Hardenberglezing 16 april 2013,
inloop 19:15 uur aanvang 19:30 uur

in deze uitgave

Grensverleggende samenwerking
In een steeds kleiner wordende wereld wordt samenwerking over de grenzen een must. Welke kansen, uitdagingen en mogelijkheden biedt dit voor
moderne ondernemers? Tijdens de Hardenberglezing op dinsdag 16 april
2013 belichten verschillende deskundigen het belang van grensverleggende
samenwerking. Ook zal worden ingegaan op de vraag naar stage- en afstudeerplekken voor studenten van Windesheim.

MKB-ondernemers
Na een welkomstwoord van drs. Jan Willem Meinsma, lid
van het College van Bestuur van Windesheim,
bekijkt keynote speaker dhr. Hans Biesheuvel, voorzitter MKB-Nederland het belang van grensverleggende
samenwerking voor MKB-ondernemers.

Geen barrières
Vervolgens bespreekt Jan Oostenbrink, adjunct-directeur en bestuurder EUREGIO, de activiteiten van EUREGIO. EUREGIO is actief in de opbouw en de
versterking van de structuren en de samenwerking in het Nederlands-Duitse
grensgebied. EUREGIO zet zich in voor het wegnemen van grens gerelateerde barrières en ondersteunt ‘grensburgers’, bedrijven, organisaties en
gemeenten om te profiteren van de kansen die de grens biedt.

“Vrijdag 19 april wordt weer
het loopevenement City Run
Hardenberg gehouden...”
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Succesvol zakendoen in Duitsland:

Dr. Huub Ruël, lector Internationaal Zakendoen bij Win-

Nutzen Sie Ihre Chancen!

desheim neemt u mee in zijn onderzoek. Hij zal ingaan
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en manager Ondernemen bij Windesheim. Hij laat zien wat

met name op internationalisering van het Duitse MKB,

Windesheim kan betekenen voor succesvol zakendoen in Duits-

met daarin de brug naar NL ondernemers die wellicht met

land. De aanwezigen krijgen hierna de gelegenheid om met

dezelfde problematiek spelen als de Duitsers, en hoe die

elkaar in gesprek te gaan en te netwerken.

kan worden opgelost.

Succesvolle marktbenadering
Mw. Jolande Nanning, managing director Koekbakkerij
Nanning, ondersteunt een projectgroep die bestaat uit
studenten van Windesheim. Zij laat zien dat het onderzoeks- en adviesrapport dat deze projectgroep oplevert,

U kunt u aanmelden tot 15 april
via mevr. Tynette Hoekman tel 088-4697291
e-mail t.hoekman@windesheim.nl.

bijdraagt aan een succesvollere marktbenadering.

City Run Hardenberg
Vrijdag 19 april wordt weer het loopevenement City Run Har-

Vind ons leuk op Facebook

denberg gehouden. Hierbij gaat het om een loopwedstrijd
met als afstanden 5 of 10 kilometer en ook zullen er weer
kids runs zijn. De start van het geheel is om 18:15 uur. Meer
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informatie is te vinden op de website
www.hardenbergcityrun.nl.

en volg ons op Twitter!
Ideeënbus
Graag wil ik nog even onder jullie aandacht brengen onze
ideeënbus. Zoals jullie weten is de doelstelling: de creativiteit
en innovativiteit van de medewerkers te stimuleren door de
mogelijkheid te bieden ideeën in te dienen die gericht zijn op
efficiencyverbetering. Indien een idee nieuw is én mogelijk
gerealiseerd kan worden, wordt een waardebon toegekend
van € 25,00. Ons e-mail adres waar de ideeën naar toegezonden kunnen worden is: ideeenbus@loc-hardenberg.nl.
Met vriendelijke groet
Hein Dekker.
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