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1. Voorwoord

Inhoudsopgave

Vol enthousiasme zijn we in 2020 gestart met de uitvoering van de investeringsprogramma’s Agenda voor Twente en de Regio Deal
Twente. En toen was daar ineens Covid-19. Een pandemie met als gevolg een wereldwijde crisis. In korte tijd veranderde alles wat
normaal was, en moesten we allemaal omschakelen en anticiperen op een veranderde realiteit en een nieuwe toekomst.
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Voor de Twente Board stond 2020 al in het teken van transitie; het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor de toekomst en

3.

Voortgang

6

scherper te maken, waarbij we focus houden op datgene waar Twente sterk in is: het bedenken en ontwikkelen van oplossingen

Voortgang projecten

7

Projecten actielijn Techniek als motor

8

Projecten actielijn Arbeidsmarkt & talent

9

Projecten actielijn Bereikbaarheid & vestigingsklimaat

12

Projecten actielijn Circulaire economie & duurzaamheid

13

Basisinfrastructuur 2020

16

Signalering

20

Op een andere manier, maar net zo relevant, ondersteunt het project de Digitale Werkplaats Twente het MKB in Twente bij de
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de vorming van een slagvaardige uitvoeringsorganisatie. De coronacrisis heeft geholpen onze keuzes voor de toekomst nog
voor maatschappelijke vraagstukken. We gaan onze unieke kennisposities op een aantal sleuteltechnologieën voor de toekomst
meer benutten. En richten ons op daar waar ons structurele verdienvermogen zit: digitalisering, innovatie in de zorg en circulaire
economie structurele. Twente is een toonaangevende groene technologische topregio. Onze ambitie is hoog, waarbij het behoud
en de versterking van bedrijvigheid en werkgelegenheid centraal staan. We stimuleren technische innovaties en investeren in
een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken. Hiervoor is een slagvaardige uitvoeringsorganisatie nodig. De
voorbereidingen zijn in volle gang en zullen de komende maanden hun beslag krijgen.
Omgaan met veranderingen, daar zijn we in Twente goed in! We zijn veerkrachtig, innovatief en ondernemend. Een project zoals
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het Twents Fonds voor Vakmanschap getuigd van vooruitzien en blijkt juist nu een gouden greep te zijn. Om- en bijscholing van
mensen is in de crisis van groot belang voor zowel werknemers als werkgevers. Het fonds zorgt ervoor dat Twente weerbaar is
en stimuleert ons vermogen om ons steeds opnieuw aan te passen en voor te bereiden op de toekomst. Hoe die er ook uit ziet.
digitalisering van hun bedrijf. En dit is nodig nu online sales en marketing een vlucht nemen. Dat we in Twente wendbaar zijn blijkt
beademingsapparatuur voor de IC-afdelingen of de opgeschaalde productie van microfluïdische chips voor onderzoek en testen van
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het COVID-19 virus. We hebben echt veel te bieden.
De investeringsprogramma’s hebben dit jaar laten zien dat ze gericht bijdragen aan een
krachtige regio met volop potentie. De Agenda voor Twente is hierbij het fundament en
de Regio Deal fungeert als versneller. De projecten krijgen vorm en er ontstaan nieuwe
samenwerkingen, ook in triple helix verband. Zo werken ondernemers, kennisinstellingen
en de overheid samen aan diverse campagnes om talenten aan te trekken, te boeien en
de binden. In deze voortgangsrapportage Investeren in Twente ‘praten’ we u bij over de
ontwikkelingen in het tweede helft van 2020.
We kunnen allemaal veel lering trekken uit dit jaar. Ik ben trots op de veerkracht die onze regio
laat zien. Terdege besef ik me ook dat niet iedereen zo ervaart en dat we samen nog flink de
schouders eronder moeten zetten om er voor iedereen een positieve draai aan te geven.
Wim Boomkamp
Voorzitter Twente Board
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2. Inleiding
In deze tweede voortgangsrapportage van 2020 nemen we u mee in de resultaten van
de projecten van dit jaar van de investeringsprogramma’s Agenda voor Twente en Regio
Deal Twente. Veel projecten zijn inmiddels gestart. Na de zomer vonden
voortgangsgesprekken met de aanvragers en andere betrokkenen bij de projecten plaats.
De projecten dragen op verschillende manieren bij aan sociaaleconomische
structuurversterking van de regio door innovatie en toepassing van nieuwe technologie,
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versterken van ondernemerschap, aantrekken van talent en ontwikkelen van oplossingen

Toonaangevende groene

voor maatschappelijke uitdagingen. In de volgende voortgangsrapportage die in het

technologische topregio

voorjaar van 2021 wordt gepubliceerd, volgt de financiële verantwoording.
De coronacrisis heeft invloed op de projecten
Nederland is nog steeds in de ban van het coronavirus, veel is onduidelijk. De coronacrisis heeft invloed
op vrijwel alle projecten; geen fysieke bijeenkomsten meer, voor een aantal projecten hebben partners

€ 150
MLN

€ MLN
20

minder investeringsvermogen en sommige projecten zijn vertraagd. Er wordt versneld gebruik gemaakt
van verschillende digitale werkvormen. Dat werkt echter niet voor alle projecten. Vooral studenten
ondervinden hinder bij bedrijfsbezoeken en bij het vinden van stage- en afstudeerplekken. Een ander
aandachtspunt is de deelname van ondernemers aan projecten; prioriteiten zijn verschoven waardoor

DOEL

Vliegwiel voor: investeren in

Basis voor: versterken

centrale opgaven met Rijk,

Krachtige regio met

sociaaleconomische

provincie en regionale partners

volop potentie

structuur en brede welvaart

deelname aan projecten onder druk komt te staan. We zijn hierover doorlopend met de projectpartners
in gesprek.
Samen bouwen aan de toekomst van Twente
Hoe lang de coronacrisis nog gaat duren en wat de effecten zijn voor de Twentse economie weten
we niet. Juist nu is het van belang samen te bouwen aan de toekomst van Twente. De Twente Board
heeft de strategie vernieuwd. Er is focus aangebracht en er zijn concrete impactportfolio’s benoemd;

Regio Deal Twente

Investeringsprogramma’s

Agenda voor Twente

ontwikkelingen en opgaven die maatschappelijk van belang zijn voor Twente en die economische kansen
bieden voor herstel. Voor de beschikbare middelen in de investeringsprogramma’s wordt met regionale
partners gesproken over kansrijke initiatieven. Sommige zijn direct gerelateerd aan de coronacrisis en
anderen sluiten aan bij de impactportfolio’s. In dat proces wordt samengewerkt met Provincie Overijssel

Vier actielijnen

en de andere regio’s in Overijssel om passende herstelmaatregelen en transitie naar de economie
van morgen te ontwikkelen. Belangrijke pijlers, zoals het MKB, innovatie en talent, sluiten aan bij de
regionale focus in het onderhouden van ons ecosysteem. Daarbij wordt gekeken naar welke plannen
en projecten kansrijk zijn voor fondsen, zoals het Nationaal Groeifonds, REACT EU, het Recovery &
Resilience Fund en de Green Deal.

Techniek
als motor

Arbeidsmarkt
& talent

Bereikbaarheid
& vestigingsklimaat

Circulaire economie
& duurzaamheid

Ook trekken we samen op met de Oostelijke partners in ‘Nederland Slim benutten’ en werken we
concreet met de Economic Board Arnhem-Nijmegen aan het ontwikkelen van Artificial Intelligence Hub
in Oost-Nederland. Daarbij zetten we naast wetenschappelijk onderzoek steeds weer in op slimme
toepassingen in het bedrijfsleven en met impact voor de samenleving.

Projecten
Basisinfrastructuur
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De investeringsprogramma’s Agenda voor Twente en Regio

In de afgelopen maanden is een beperkt aantal nieuwe

Deal Twente richten zich op vier actielijnen: versterking

aanvragen gedaan. Er is continu veel aandacht voor

van de technologische kracht van Twente, de arbeidsmarkt,

talentprojecten. De situatie op de arbeidsmarkt vraagt om

het vestigingsklimaat en de ontwikkeling naar een

een slimme en vooral een vernieuwende aanpak om het juiste

circulaire economie. We versterken kansrijke projecten,

talent aan de bedrijven en andere werkgevers te binden. Zo

werken aan het wegnemen van belemmeringen en creëren

wordt er aan aanvragen gewerkt op het gebied van zorg en

experimenteerruimte. De afgelopen jaren is door een hechte

procestechniek. In deze sectoren is doorlopend een sterke

samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid

behoefte aan goed gekwalificeerd personeel of juist omscholing

(3O’s) een goede basis gelegd voor het ecosysteem door

en transitie naar andere werkgevers. Aan de basis van vele

middel van de basisinfrastructuur.

aanvragen staat samenwerking, met bekende en ook nieuwe
partners. Daarmee dragen projecten bij aan het versterken
van regionale netwerken en aan innovatiekracht door

Projecten in beeld

Techniek
als motor

samenwerking.

wordt onderzoek wat een project verder kan helpen. De
Regio Deal is meer dan een financiële impuls; denkkracht en
experimenteerruimte zijn essentiële elementen. Vanuit de lobby

VERKENNING

bekijken we welke thema’s verder gebracht kunnen worden.

ONTWIKKELING

(3O’s)

Twents Huis
voor Logistiek

Solar Team
Twente

Mem
Snap

Twents Fonds
Vakmanschap

Kids4Twente

Vakopleidingscentrum
West-Twente

Digitale
Werkplaats
Advanced
Manufacturing
Center

De Regio Deal Twente biedt aanleiding om samen met het
Rijk samen projecten verder te brengen. Met de ministeries

WirWar
Lan Party

Bereikbaarheid &
vestigingsklimaat

Arbeidsmarkt
& ontwikkeling

Citizenlab
Oost (TopFit)
UITVOERING

3. Voortgang projecten

PDEng

TalentIT

Leren en
werken markt

Web
stageplaatsen
Connect-U

Circulaire economie
& duurzaamheid

Mineral Valley
Twente

Texplus,
Circulaire textiel

Bcorp
Twente

RIBO
Marktplaats
Bouw

Alumni
Community

Leonardo

ConnectForward

Topwerklocaties

Creatieve
Broedplaatsen
Houtcomposiet

FastSwitch

Grenswerk
Talentpact
Twente

MedTech

Huis van de zorg

WIMM

Sustainable
Mobility Plan
Twente

Circulair
Fieldlab
Bouw

Twente
Groeit

MKB-beurzen
Lokale
kringloop

Smart Industry Construction
Twente
4.0

Twentse
Maakplaats

Waterwaarde

Covid-aanpak

NIEUW

PCPT
Praktijkcentrum

= gezamenlijk project Agenda voor Twente en Regio Deal Twente
= project/initiatief Agenda voor Twente
= project/initiatief Regio Deal Twente
= nieuw initiatief
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Actielijn Techniek als motor
Digitalisering is door de coronacrisis in een versnelling gekomen. Zakelijke
dienstverlening, online lesgeven en virtuele zorg zijn versneld en grootschalig ingevoerd.
Massaal wordt vanuit huis gewerkt en er worden nieuwe technologieën toegepast.
Er zijn mooie ontwikkelingen in de regio, zoals de ontwikkeling van coronatesten en
beademingsapparatuur en digitale technologie om eenzaamheid tegen te gaan. Projecten
in de investeringsprogramma’s dragen daaraan bij. Zo kreeg Twente de primeur om de
CoronaMelder-app te testen door de ontwikkelingen op gebied van Citizen Science door
Universiteit Twente met hun partners. Inspirerend is ook het enthousiasme van kinderen die
met technologie aan de slag gaan.

We maakten een item over
techniek en kinderen.
Klik op de video om deze Twente Report te
bekijken en het artikel te lezen.

Advanced Manufacturing Program
Hier werkt het Advanced Manufacturing Program » aan:

Digitale Werkplaats Twente
Hier werkt de Digitale Werkplaats Twente » aan:
•

Digitale transformatie versnellen.

•

Verstevigen concurrentiepositie van MKB.

De Digitale Werkplaats Twente biedt het MKB
ondersteuning bij digitalisering. Juist in deze
coronatijd blijkt online sales een vlucht te
nemen. Studenten brengen het vraagstuk
in kaart en maken kennis met de regionale
bedrijven. De eerste zes bedrijven zijn gestart
en contacten lopen met veertien andere
bedrijven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich
doorlopend aanmelden voor een digitale lift.

- Toepassen van nieuwe (productie)technologie met focus op MKB
- Actieve kennisdeling en demonstratieprojecten
- Samenwerking in nieuwe (internationale) netwerken
Het Advanced Manufacturing Program (AMP) is dit jaar
gelanceerd door het Fraunhofer Project Center » aan Universiteit
Twente. De eerste drie projecten zijn gestart op het gebied van
3D-printing, voor het testen van nieuwe productieprocessen
en het optimaliseren van doorlooptijden in productie in de
maakindustrie. De eerste Twentse bedrijven doen mee. Ook is
er belangstelling buiten Twente waardoor nieuwe verbindingen
ontstaan. Een volgend project is gericht op onderhoud van
productieprocessen door constante monitoring
van productiemiddelen. Een voorbeeld is
het vervangen van visuele inspectie door
constante monitoring die een indicatie
geeft als de meting afwijkt en
onderhoud nodig is. Zodoende
kan het beschikbare personeel
daar worden ingezet waar de
actie nodig is.

van de conditie

Naast ontwikkeling en toepassing van nieuwe
productietechnologie wordt aandacht besteed
aan training van het personeel, zodat de nieuwe
technologie succesvol wordt geïmplementeerd en
direct impact heeft op de productie. Het Fraunhofer
Project Center is actief in diverse (inter)nationale
netwerken, onder andere in het medisch cluster. Zo
wordt kennis en innovatie in de regio versterkt.
Door de coronacrisis hebben sommige bedrijven
minder (financiële) mogelijkheden om deel te nemen.
Digitaliseringsvouchers, zoals die door de provincie
Overijssel beschikbaar zijn gesteld als onderdeel
van het maatregelenpakket, helpen de drempel voor
bedrijven te verlagen om toch deel te nemen. Om
actief informatie te delen met bedrijven is een serie
webinars » ontwikkeld.
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Topfit Citizenlab Oost
“Door in een samenwerking tussen burgers
Hier werkt Topfit Citizenlab Oost » aan:
•

Actieve betrokkenheid van burgers in onderzoek en bij
ontwikkeling en implementatie van zorgtechnologieën
in de praktijk.

•

Onderdelen van een veerkrachtige arbeidsmarkt zijn ook de juiste kennis en vaardigheden. Die zijn essentieel bij de zoektocht

en wetenschappers interventies te ontwerpen

naar een (nieuwe) baan. De Huizen of Skills binnen het Vakopleidingscentrum West-Twente in de gemeente Rijssen - Holten

en onderzoek te doen, is de kans groter dat de

draagt daaraan bij. Naast logistiek is recent ook Huis van de Techniek gestart.

ontwikkelde oplossingen passen bij de mensen en
omstandigheden waarvoor ze bedoeld zijn.”

Fieldlabs voor technologische innovatie in zorg.

Een belangrijke groep in deze crisisperiode is talent: jongeren die nog in de opleiding zitten, praktijklessen moeten volgen
of op zoek zijn naar stage- en afstudeerplekken, of net zijn afgestudeerd. In het mbo gaat het nog redelijk in Twente, en is
ook afhankelijk per sector. Grote uitdagingen zijn er voor sectoren horeca, evenementen en zorg. Goed is ook te zien hoe
onderwijs, bedrijfsleven en andere organisaties samen slimme oplossingen vinden. Dat is zeker nodig nu de crisis langer gaat

Mijlpaal

duren, en we talent hard nodig hebben, juist voor herstel en in de toekomst.
We zitten midden in een tijdperk dat het belang van
onderzoek en innovatie in de zorg onderstreept. In
het project Topfit Citizenlab Oost wordt dit op een
Twents Fonds voor Vakmanschap

vernieuwende en onderscheidende manier aangepakt:
burgers worden betrokken bij de wetenschappelijke

Hier werkt Twents Fonds voor Vakmanschap » aan:

onderzoeken. Er wordt gewerkt aan pilotprojecten door
UT, Saxion, ROC van Twente en diverse marktpartijen. Ook
zijn in dit project projectactiviteiten aangepast vanwege

•

Het bevorderen van modern vakmanschap op mbo-niveau.

Covid-19.

•

Het aanjagen van een Leven Lang Leren.

•

Het stimuleren van intersectorale mobiliteit en
samenwerking.

•
De eerste pilotprojecten en Citizenlabs zijn gestart:

Het innoveren van het scholingsaanbod in Twente.

Lees hoe de samenwerking
verloopt tussen onderzoekers en

•
•

Grip op diabetes: onderzoek naar gebruik van

burger-onderzoekers in het artikel

technologie en belemmerende factoren.

‘Migrantenouderen aan de slag

Mantelzorg: voor onderzoek naar de

als co-onderzoekers van TopFit’ »

mantelzorgsituatie zijn enquêtes uitgezet en wordt
er gewerkt aan een leerkring mantelzorg om het
project na de onderzoeken voort te zetten.
•

Burgers en hun rol in ontwikkeling van technologie

Diverse Twentse bedrijven ondersteunen het project
Ook geeft de techniek van de

en worden iKBiNDR-lid ». Samen zorgen zij ervoor dat

virtuele assistent Anne dit goed weer »

vakmensen bijblijven in hun vak of omgeschoold worden

in samenwerking met Twentse bedrijven.

waar nodig. Een mooie manier om talent te binden of
aan te trekken.
Het project krijgt landelijk ook veel aandacht en was dit jaar
finalist bij de ESF-award. Met het Europees Sociaal Fonds
(ESF) worden projecten ondersteund die gericht zijn op
werkgelegenheid, mensen aan het werk helpen en zorgen

Actielijn Arbeidsmarkt & talent

voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het Twents
Fonds voor Vakmanschap was één van de tien projecten die
waren geselecteerd voor de ESF-award 2020 (van Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het project is
een inspirerend voorbeeld voor andere regio’s, waar een

Het vinden van talent in specifieke sectoren was de uitdaging vóór de coronacrisis. Dat

vergelijkbare aanpak in andere Regio Deals wordt ingezet.

is niet veranderd; het aantal openstaande (online) vacatures neemt toe. Ook wordt de
kwetsbaarheid van de arbeidsmarkt zichtbaar. Eerst vooral bij mensen met flexibele
arbeidscontracten en zzp’ers waarvoor het werk stopte. Zij moeten nu zoeken naar nieuwe
en soms andere uitdagingen. Dat geldt ook voor mensen die werken in sectoren zoals
horeca, vrije tijdsector en cultuur, waar het behoud van banen zwaar onder druk staat. Daar
zien we het belang van een veerkrachtige arbeidsmarkt. Het project Twents Fonds voor
Vakmanschap gericht op om-/bijscholing, is daarvoor een belangrijke faciliteit. Dat er vraag
naar is, blijkt wel uit de doorlopende belangstelling. Er is een mooie mijlpaal bereikt.
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Talent – Ondernemerschap als bindmiddel

Creatieve Broedplaatsen

Hier werkt het project

Hier werkt het project Creatieve Broedplaatsen » aan:

Ondernemerschap als bindmiddel » aan:
•

Accelerator programma voor ontwikkelen en

•

Behouden van talent voor de regio.

•

Opzetten van creatieve broedplaatsen, waar de creatieve sector, culturele instellingen

vermarkten van business cases.
•
•

onderwijs en ondernemers samenkomen.

Versterken ondernemerschap door coaching, training

•

Netwerken versterken.

en netwerken.

•

Actieve coaching: ondersteuning bij het opzetten van een broedplaats.

Vergroten innovatiekracht en dynamiek van het
regionale MKB.

Creatieve broedplaatsen zijn verzamelplekken waar talentvolle creatievelingen, ondernemers,
kunstenaars, gamers en muzikanten samenkomen of een werkruimte hebben. Het is een

Novel-T en Provincie Overijssel hebben het MKB-

plek waar krachten worden gebundeld, waar kruisbestuivingen ontstaan en waar met lef

accelerator programma Innovate GO » gelanceerd. Het

en experimenteren nieuwe concepten worden ontwikkeld. Inzet van het project is om de

is een hands-on programma voor het MKB voor het

aantrekkingskracht van Twente als vestigingsplaats te versterken. Slimme, creatieve mensen

ontwikkelen en vermarkten van een business case. Zes

maken slimme innovaties en talent trekt bedrijven aan en andersom. Cultuur is een katalysator

Twentse ondernemers doen mee in de eerste ronde

van persoonlijke groei en ontwikkeling, zorgt voor leefbaarheid en zorgt voor een verhoging van

die 18 weken duurt. Ze krijgen intensieve coaching en

de algehele kwaliteit van leven in de regio.

begeleiding. Dit is ideaal om te netwerken met medeondernemers en gastsprekers. Er wordt ondertussen
actieve scouting gedaan voor deelnemers aan de
volgende rondes door Novel-T. Het effect is het aanjagen
van ondernemerschap bij het MKB en innovatieve
bedrijvigheid.
In het project worden kansen geboden aan drie
Naast de lopende projecten wordt er ondertussen gewerkt aan

typen broedplaatsen:

de aanvragen en het opstarten van nieuwe projecten waaronder

• Broedplaats voor het oprichten

Vakopleidingscentrum West Twente » (Huis van Techniek) en
Leonardo ». Meer over deze en andere talentprojecten is te lezen

of ontwikkelen van een creatieve
verzamelplek.
• Project met innovatief karakter, gestart door

in de volgende rapportages.

‘gevestigde’ Twentse ondernemers in
samenwerking met creatieve en
technologische talenten.
• Nieuwe culturele initiatieven in bijvoorbeeld

Actielijn Bereikbaarheid & vestigingsklimaat

een Kulturhus of bibliotheek, programma’s
of initiatieven voor een breed publiek. Dus
toegankelijk en laagdrempelig.

Na brede verkenning van de thema’s Bereikbaarheid en Vestigingsklimaat is de aandacht
binnen deze actielijn verschoven naar concrete thema’s, zoals duurzame bereikbaarheid van

De regeling is opengegaan en heeft meteen

werklocaties, inzet van digitale technologie voor Smart Mobility en oplossingen voor de ‘last

veel aanvragen met een goede spreiding (zowel

mile’. Uit de workshops zijn nieuwe verbindingen ontstaan.

geografisch als thematisch) opgeleverd. Binnen
één dag zat het vol. Mogelijk is Covid-19 een

Het onderwerp circulaire werklocaties (over optimaliseren van ketens op werklocaties, klimaat

extra trigger geweest. De aanvragen worden nu

en energietransitie) trok weinig belangstelling en heeft geen vervolg gekregen. Ondertussen

verwerkt in de volgende rapportages volgens de

zijn er ook nieuwe netwerken tot stand gekomen die activiteiten hebben opgestart zoals

eerste uitkomsten.

onderzoek naar kansen voor autonoom vervoer van containers op het park en onderzoek naar
innovatie in geautomatiseerd transport.
Binnen deze actielijn zijn er twee (financieel) omvangrijke projecten binnen de Regio Deal
Twente gestart: Creatieve broedplaatsen en Kennispark. De investeringen zijn gericht op
versterken van het vestigingsklimaat op verschillende wijze en ook vernieuwde bereikbaarheid.
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Kennispark

3
Studententeams UT samengebracht

Hier werkt Kennispark » aan:
•
•

Vijf studententeams van Universiteit Twente
zitten met ingang van 1 september in een

Fysieke transformatie van Kennispark Twente van

nieuw gezamenlijk pand op het Kennispark.

bedrijventerrein naar innovatiecampus.

Green Team Twente, RoboTeam Twente, Solar

Programmatische impuls om bedrijven, talent en universiteit

Boat Twente, A3T en Electric Superbike Twente

nauwer met elkaar te verbinden.

hebben in het bedrijfspand aan het Capitool 25 in
Enschede hun intrek genomen. De gezamenlijke

Topwerklocaties met goede infrastructuur en faciliteiten zijn
voor een regio van belang om aantrekkelijk te zijn voor het
aantrekken en vestigen van (nieuwe) bedrijven. Twente heeft vier
topwerklocaties. In dit project wordt in Kennispark geïnvesteerd
met acht deelprojecten, die elkaar versterken en onderling
met elkaar verbonden zijn. Elk project staat op zich, maar met

huisvesting moet bijdragen aan een nauwere
samenwerking tussen de teams. Het pand draagt
ook bij aan de gebiedsstrategie en uiteraard de
verduurzamingsslag, zodat het past binnen de
normen van BREEAM4.

Meer zien »

elkaar zorgen ze voor een synergie-effect. De uitwerking van
de deelprojecten loopt goed. Hieronder lichten we een aantal
deelprojecten toe.

4
Gezamenlijke profilering topwerklocaties
Twente kent verschillende topwerklocaties met elk hun eigen sterktes en kansen. Zo heeft
XL-Businesspark de perfecte ligging voor vervoer over water. De stadscampus Connect-U

1

is aantrekkelijk voor studenten en starters en er wordt gewerkt aan nieuwe communities.

BREEAM-gebied en -gebouw

TechBase biedt aantrekkelijke faciliteiten: door ligging in buitengebied voor bijvoorbeeld

De ambitie ligt er, de wil is er, maar is

het ontwikkelen en testen van drones, proefproducties en industrieel onderzoek. De

het ook haalbaar? Vier sterren voor de

innovatiecampussen, Kennispark en High Tech Systems Park (HTSP) bieden weer andere

duurzaamheidsprestaties van Kennispark? Er is

faciliteiten en zijn aantrekkelijk voor samenwerking met de daar gevestigde bedrijven. De

een onderzoek en inventarisatie door Stegehuis

topwerklocaties samen vormen een breed en complementair geheel. Strategische acquisitie

Infra gedaan. Er hangt een goede, positieve sfeer

wordt in samenhang voor de locaties uitgevoerd door Business in Twente (OostNL). De

rondom Kennispark. Maar wat het lastig maakt

betrokken partijen werken samen aan een gezamenlijke kalender en uitstraling naar buiten.

is dat er zestig eigenaren en tachtig panden zijn.

Elke topwerklocatie ziet meerwaarde om samen zaken op te pakken. De locaties samen

Bedrijven kunnen met behulp van een voucher

dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

de stap tot verduurzaming zetten door een
gebouwscan te laten maken. Momenteel is men
bezig met het maken van een SWOT-analyse,
waarbij ook ondernemers betrokken worden.

Meer zien »
Ook zijn er al meerdere Campus Twente Cafés » georganiseerd.
Hierbij staat verbinding, kennisdeling en kruisbestuiving centraal.

2

Ondanks Covid-19 is dit goed opgepakt door op een hybride vorm
Kennispark geeft energie

het Café te organiseren. Er is veel belangstelling getoond en op

Duurzame energie, lokaal opgewekt. Er is een coöperatie ‘Kennispark

deze manier kunnen alle locaties toch aan bod komen.

geeft Energie’ opgericht. Deze werkt samen met Enschede Energie.
Vanuit deze samenwerking zullen zoveel mogelijk daken, en mogelijk
parkeerplaatsen, van energie worden voorzien. Een interessante, nieuwe
dimensie is het innovatieve en elektrische treintje. Mogelijk door de
technologie van Trens Solar Train. Het initiatief komt vanuit Demcon. Het
treintje verzorgt de last mile van parkeren bij Grolsch naar Kennispark,
waardoor er minder parkeerplekken in het Business & Science-gedeelte
nodig zijn. Er is veel interesse voor. Zowel vanuit de bedrijven, UT en
gemeente. Kennispark wordt zo een innovatieve topcampus.

Meer zien »
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Actielijn Circulaire economie & duurzaamheid
De impact van de coronacrisis werkt ook door in de actielijn Circulaire economie &

Tijdens de coronacrisis liepen sommige zaken moeizaam

Dat we in Twente over waardevolle kennis beschikken, bleek

duurzaamheid. Voor de tafelgesprekken waar ondernemers en andere organisaties elkaar

door verminderde inzetbaarheid van medewerkers, toename

ook in de zoektocht naar het produceren van mondkapjes

ontmoeten en van elkaar leren, moesten nieuwe oplossingen worden gevonden. Er is een

van aanbod textiel bij kringloopwinkels en vertraging in

en schorten. Partners in TexPlus hebben meegeholpen aan

webinar ‘Wees loyaal, koop voedsel lokaal’ georganiseerd, waaruit verschillende acties zijn

toelevering van nieuwe apparatuur. Inmiddels zijn allerlei

verschillende ontwikkelingen. Ook landelijk speelt de Twentse

gevolgd. Inmiddels is de verbinding gemaakt naar de proeftuin Korte Ketens in Mineral

onderzoeken gestart, zoals gebruik van nieuwe technologie

hub een rol om met oplossingen bij te dragen aan de (inter)

Valley Twente.

voor sorteren van textiel en chemische recycling van textiel.

nationale ambities om textiel te recyclen.

Er zijn ook nieuwe verbindingen gelegd tussen de textiel en bouwsector. Voor recycling van textiel
is van belang dat er meerdere afzetkanalen worden gevonden. De mogelijkheden voor textiel in
de bouw worden in kaart gebracht, en wat er nodig is om het daadwerkelijk toe te kunnen passen.
Het zijn typische voorbeelden van transities in de circulaire economie waar in ketens moet worden

Circulair Textiel

FEIT: Nederlanders kopen jaarlijks gemiddeld
20 kledingstukken en 6 paar schoenen.

georganiseerd. Ook partijen uit andere ketens worden hierbij betrokken.
In de aanpak van de actielijn wordt ook steeds gekeken naar de rol van verschillende actoren in de
transitie. De overheden als opdrachtgever is daar een voorbeeld van. Op het gebied van infrastructuur
wordt een uitvraag gedaan bij de Twentse gemeenten en Waterschap Vechtstromen. Gemeenten en

1

Huidige situatie
Ingezameld
textiel

3

Direct
hergebruik
Recycling

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
Producent eindverantwoordelijk voor textiel
Producenten, retailers en importeurs worden hierdoor
geprikkeld om kosten van inzameling, sortering, recycling
te verlagen door langere levensduur, hergebruik en
recycling te stimuleren

Producenten, ontwerpers,
kledingbedrijven

Recyclers,
afvalinzamelaars,
sorteerders

Verbrand
Rest naar
huishoudelijk afval

waterschap zijn eigenaar van allerlei infrastructurele assets, zoals wegen en fietspaden. In het onderzoek

Afdankfase

Ontwerp- en productiefase

1 Ambitie - Ontwerp- en productiefase

2

Gebruiksfase
Inkopers, consumenten,
e-commerce-sector

wordt geïnventariseerd hoe duurzaamheid en circulair denken en doen wordt toegepast. Dit is een
onderzoek samen met Provincie Overijssel, onderdeel van de regionale transitie agenda Infrastructuur.
Verwerking textiel

FEIT: De totale uitstoot van broeikasgassen in de
textielindustrie is 1,2 miljard ton per jaar. Dit is meer
dan alle internationale lucht- en zeevaart.

Ingezameld textiel

Voor de verschillende trajecten wordt op verschillende wijze met onderwijsinstellingen samengewerkt.
Onder andere om studenten de kans te geven opdrachten uit te voeren en te leren en zo ook bedrijven
te ondersteunen. Studenten van onder andere Saxion, Fieldlab Circulaire economie en Saxion
Consicious Business Lab zijn betrokken bij projecten.

FEIT: Nederland kan jaarlijks 975 kiloton CO2
besparen wanneer iedereen 3 kledingstukken
per jaar minder koopt.

2 Ambitie - Gebruiksfase

3 Ambitie - Afdankfase

EINDDOEL

Textiel naar inzamelbakken i.p.v. huishoudelijk afval
Inzamelen, sorteren, recycling, hergebruik

Recycling van Textiel, TexPlus

Bewust kopen
Aanschaf minder nieuwe kleding
Kleding langer goedhouden (reparatie)
Tweedehands kleding kopen
Meer hergebruik (tweedehands en
kledingruil)
Labelsysteem
Op Europees niveau

Gezamenlijk de textielketen sluiten
door deze circulair te maken.

Het tv-programma Nieuwsuur besteedde in dit item
aandacht aan circulaire textiel.

Hier werkt het project Circulaire Textiel » aan:

2025
Alle kleding die wordt geproduceerd
bevat 20% recyclaat

•

Verbeteren van de keten van inzamelen tot en

2030

2035

50% van het ingezamelde textiel dat niet herbruikbaar is,
wordt gerecycled

De ecologische voetafdruk is gehalveerd

2050
Heel Nederland circulair met
een sluitende textielketen

Textielproducten bestaan voor 50% uit duurzaam
materiaal, waarvan minimaal 30% gerecycled

met hergebruik van textiel.
•

Ontwikkelen van innovatieve technieken voor sortering,
recycling en verwerking van textiel.

•

Bewustwording omtrent nut en noodzaak van inzameling en
hergebruik van textiel.

Europees staat het project ook op de kaart voor de EUGreenDeal.

De partners in TexPlus werken hard aan het opzetten van een circulaire
textielketen. Deze draagt bij aan het verminderen van het restafval
en stimuleren van hergebruik en recycling van textiele materialen
in Twente. In een keten van partners worden de activiteiten van
inzameling en sortering van textiel, innovatieve en hoogwaardige
verwerking en de ontwikkeling van circulaire producten, markten en
toepassingen georganiseerd. De projectorganisatie in breedste zin
staat. Daarmee is Twente uniek in de aanpak. Landelijk is Twente
actief in het Dutch Circular Textile Valley en onderscheidt zich van
de andere ontwikkelingen door de concrete projecten en brede
ketensamenwerking.
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BCorp
Saxion Conscious Business Lab en Eshuis Accountants en
Adviseurs richtten samen BCorp Twente op.
Met BCorp » werken bedrijven aan betekenisvolle
businessmodellen, onder andere gericht op het milieu en
circulair ondernemen. Inmiddels doen zestien bedrijven
mee, en is er ook belangstelling buiten Twente.

Mineral Valley Twente

Basisinfrastructuur 2020 (totaal budget € 1,8 mln)

Business in Twente - acquisitie

• Novel-T

• Inzet 2020 is 0,9 fte (was 3 fte)

Hier werkt Mineral Valley Twente » aan:
•

Minder afvalstoffen produceren.

•

Bodemgezondheid verbeteren.

•

Draagvlak voor de agrarische sector die aandacht
heeft voor duurzaam produceren, kwaliteit van
leefomgeving, dierenwelzijn en kwaliteit van voedsel.

•

Nieuwe economische activiteiten.

•

Zorgt voor meer werkgelegenheid.

• Sterke focus op impact corona

• Realisatie:
- 5 projecten
- € 9,2 mln investeringen
- 80 arbeidsplaatsen

• 3 webinars ‘Blik vooruit’ met andere regio’s, 255 deelnemers
• 12 startup talks met 322 deelnemers
• Create Tomorrow met 300 studenten
• Succesvolle transfer van kennis naar bedrijven en spin-off Whisper

•	Verkenning Reshoring (o.a.
Beyond Meat)

•	Strategische acquisitie Kennispark
& Techbase (o.a. met TRENS en
Europastry)

• Logistiek & transport.

21%
Het project Mineral Valley Twente is goed op stoom. Inmiddels lopen er ruim twintig proeftuinen. Met aanvullende middelen

Twente Branding
• Forse groei in bezoekers van de

3%

uit de Regio Deal Twente wordt ingezet op de doorontwikkeling van precisielandbouw en het gebruik van delen van de

website
• Aandacht voor de Talent-campagne

varkensmest als vervanger van kunstmest. In 2019 zijn de eerste experimenten gedaan met drone-technologie voor meting

• Earth is Calling … gericht op Twentse

van de gewaskwaliteit. Er is brede belangstelling van de landbouw en bedrijven om precisietechnieken toe te passen.

oplossingen voor Covid-19

Bijvoorbeeld voor inspectie van de kwaliteit van grasland, om vervolgens gericht te kunnen bemesten. Dit kan ook bijdragen
aan het verminderen van stikstofemissies. Parallel aan de ontwikkeling van de toepassing, ontwikkelen de betrokken bedrijven

Restant (t..b.v. tekort 2019)

13%

18%

• Transitie naar Twente Board
Development organisatie

goedkopere sensoren. Een inspirerend voorbeeld van toepassing van digitale technologie in de landbouw.

10%

Uitvoeringsorganisatie
• Investeren in Twente:

Basisinfrastructuur 2020, eerste half jaar

24%
Techniekpact Twente

Twente staat in de belangstelling. Afgelopen periode is er in de communicatie en branding van Twente veel aandacht geweest voor
Twentse oplossingen en ontwikkelingen, onder andere via sociale media. Dat heeft een flinke groei in bezoekers opgeleverd. Ook
acquisitie heeft al een paar mooie resultaten opgeleverd, zoals nieuwe bedrijvigheid op gebied van duurzame mobiliteit en veganistische
producten en uitbreiding van regionale bedrijvigheid in foodsector.
In het ecosysteem van innovatie en ondernemerschap is ondersteuning gemobiliseerd voor ondernemers. Het Covid-supportteam heeft

eerste bedrijven zijn aangesloten

investeringsprogramma’s
• Voortgangsgesprekken projecten

• Impuls thuisonderwijs met
Tetem Make-It@home kits: de

gezamenlijke uitvoering

• Verkennen nieuwe projecten

11%

op deze mooie ontwikkeling
• Aandacht voor aantrekken van
kenniswerkers
• Onderwijs wordt actief betrokken
bij ontwikkeling van een
onderhoudscluster op TechBase en

700 bedrijven ondersteund met verschillende vragen. Voor de scholieren en studenten zijn razendsnel thuiswerkopdrachten ontwikkeld.

voor de installatiebranche wordt

Twente staat positief op de kaart als het gaat om Wetenschap en Technologie in het basisonderwijs.

een nieuwe leergang ontwikkeld

Pioneering
• Netwerk: 230 deelnemers
• Fieldlab circulair: kennisdeling en aanjagen innovatie
• Verduurzaming particulier bezit: bewustwording energie
• Zon op Dak: constructie, financiering, vergunning

De uitvoeringsorganisatie werkt naast de reguliere werkzaamheden aan het samenbrengen van de investeringsprogramma’s onder de
titel Investeren in Twente. Daarvoor worden de websites geactualiseerd en vernieuwde rapportages ontwikkeld. De communicatie over
projecten en social media wordt meer in samenhang georganiseerd met het platform www.twente.com ». Al het moois van Twente is
hier te vinden en vooral zichtbaar.
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4. Signalering

5. Conclusie

In dit hoofdstuk laten we de signaleringen zien in trends en ontwikkelingen in

Investeren in Twente komt goed op gang: 25 projecten zijn gestart in de investeringsprogramma’s

Twentel » in het tweede en derde kwartaal van 2020. En ook wat de impact is

Agenda voor Twente en Regio Deal Twente. Er gebeurt veel en de eerste concrete resultaten worden

op de Twentse arbeidsmarkt.

zichtbaar. Zo zijn er directe effecten zichtbaar, zoals bij toepassing van digitale technologie in de zorg
en tegen eenzaamheid. En voor 1000 mensen die zich hebben laten bij- of omscholen met behulp
van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Er zijn ook meer indirecte effecten, zoals het versterken
van innovatiekracht bij ondernemers door ondersteuning in het naar de markt brengen van een
innovatie of een integrale aanpak voor hun circulaire ambities. Zo wordt er gewerkt aan oplossingen
voor maatschappelijke opgaven op gebied van landbouw en textiel in diversiteit aan proeftuinen en
nieuwe experimenteerruimte. De projecten in de investeringsprogramma’s geven, elk op verschillende
manieren, een impuls aan het versterken van de Twentse economie.

Ontwikkelingen & trends

Met de projecten wordt de gehele innovatiekracht in Twente versterkt. Ondernemers zijn aan de slag
met digitalisering en nieuwe productietechnologieën, werken aan circulaire oplossingen en ontwikkelen
nieuwe businessmodellen. Studenten werken mee aan verschillende projecten en leren zo regionale
bedrijven kennen en krijgen daarmee meer zicht op hun arbeidsmarkt. Er is veel aandacht voor talent en

Ondernemersvertrouwen (Q3 t.o.v. Q2)

met onderwijspartijen wordt samengewerkt aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Daarvoor

• Ondernemers negatief

wordt door partijen samen maatwerk ontwikkeld. Juist die samenwerking is zo belang om kritische

• Q3 lichte verbetering in stemming
• Twente vergelijkbaar met landelijke beeld

massa te bouwen en te netwerken om goede verbindingen te maken. Met al deze ontwikkelingen

• Doorgroei in vestigingen 54.230 (2019)

investeren we in de ontwikkeling en het onderhouden van ons ecosysteem.

Onderwijs (2019 - 2020)

Circulaire economie & duurzame energie

• Groeiende studentenaantallen

(2018/2019)

• UT > 11.000 studenten

• Opgewekte hernieuwbare energie: 5,9 TJ

• Twente meer techniekstudenten dan landelijk

• Huishoudelijk afval per inwoner: 392 – 657kg
• Woningen met zonnepanelen: 9,1%

Impact arbeidsmarkt

Die impuls die we met de investeringsprogramma’s ontwikkelen is juist in deze periode, waarin we
zijn overvallen door de coronacrisis, zo belangrijk. Twente draagt bij aan medische oplossingen en
digitalisering van productie. Daarmee zetten we Twente op de kaart. Samen bouwen we aan het behoud
en versterking van de bedrijvigheid en ons verdienvermogen. Bedrijven en instellingen laten zien dat
In vijf jaar bijna 23 duizend

Spanning op arbeidsmarkt afgenomen (2020 t.o.v. 2019)

ze wendbaar zijn en flexibel inspelen op de nieuwe situatie. We weten niet hoe de economie zich zal

banen erbij

• ‘Gemiddelde’ arbeidsmarktspanning

ontwikkelen en hoe lang het economisch herstel zal duren. Belangrijk is dat we niet stil zitten en blijven

• 1,7% gestegen

• Herstel vacatures na sterke daling

werken aan innovatie en kansen voor economisch herstel op korte, en op lange termijn. Samen op weg

• Grootste groei in bouw,

• Informatie & communicatie sterkste groeisector

naar een toonaangevende groene technologische topregio. Met als resultaat een duurzaam Twente met

• Toename werkzoekenden, bijna 31.000

werk en welzijn voor iedereen.

landbouw en zorg
• 321.500 banen
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Colofon
Deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage ‘Investeren
in Twente’ is een gezamenlijke productie van de
investeringsprogramma’s Agenda voor Twente en
Regio Deal Twente. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Aleid Diepeveen, programmaleider Agenda voor Twente en Regio Deal Twente
a.diepeveen@regiotwente.nl »

Meer informatie op www.twenteboard.nl »
November 2020

