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We are using resources as if  
we had two planets, not one.  
There can be no ‘plan B’  
because there is no ‘planet B’.

Ban Ki Moon 

Oud-Secretaris-Generaal van de  

Verenigde Naties

Werelddoelen van de VN voor  
duurzame ontwikkeling in 2030

De kerndoelstellingen van de 17 Global Goals zijn drieledig: 

de beëindiging van extreme armoede, het bestrijden van 

ongelijkheid en onrecht, en het oplossen van de klimaat-

verandering. Deze duurzame doelen voor een volhoudbare 

toekomst zijn niet in de plaats gekomen van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Immers, dat is een ondernemers-

verantwoordelijkheid van iedere dag. Elk bedrijf – hoe groot 

of hoe klein ook – zal dagelijks concreet moeten bijdragen aan 

het vergroten van positieve impact en het verminderen van 

negatieve impact. Pas dan maakt een onderneming daad- 

werkelijk het verschil. Voor de klanten, voor de medewerkers,  

de toeleveranciers, de gemeenschap en voor Moeder Aarde.  

In 2015 hebben de Verenigde Naties de collectieve agenda opgesteld voor 
wereldwijde, duurzame ontwikkeling, de Global Goals. De basis hiervoor was, 
is en blijft maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Twentse  

antwoorden voor 

duurzame 

ontwikkeling
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Twente smart impactregio

Twente functioneert als een coherent ecosysteem. Een 

hecht vervlochten kluwen van ondernemende, sociale en 

bestuurlijke netwerken. Een moderne netwerksamenleving 

in optima forma, die al millennia een organisch gegroeide 

balans biedt tussen stad en land, bebouwing en landschap, 

inspanning en ontspanning. Een slim stadspark – bij uitstek 

de moderne ‘smart city’ – waarin stedelingen en agrarische 

gemeenschappen zowel met elkaar als met de rest van de 

wereld zijn verbonden door hoogwaardige infrastructuur. 

Online én offline. Zo is Twente ‘the good work life region’, 

het gebied waarin een ondernemende werksfeer wordt 

gecombineerd met een veilig en aangenaam leven. Waar 

cultureel, culinair en sportief aanbod en verenigingsleven 

de netwerkeffecten creëren. De korte afstanden en de 

overzichtelijke omgeving verbinden Twente rechtstreeks 

met andere technologieregio’s in internationale perspectief.

Slimme oplossingen, slimme samenleving
Het verhaal over ondernemend Twente is het vertellen 

waard. Meer en meer mensen vertellen dit aan de rest 

van de wereld. Want de Twentse verhalen blijven hangen, 

geven richting en werken verbindend, zowel binnen 

als buiten Twente. Zo zal deze ‘storytelling’ leiden tot 

‘storyselling’, waar de klanten en eindgebruikers van de 

hightech-oplossingen uit Twente baat bij hebben, terwijl  

de internationale talenten in Twente hun bron van educatie 

en inspiratie kunnen vinden. In een wereld waarin de 

enige constante factor, verandering lijkt te zijn, brengen 

urbanisatie, klimaatverandering en vergrijzing tal van 

nieuwe uitdagingen en actuele behoeften met zich mee. 

Urgente vragen waarop relevante antwoorden moeten 

komen om de Aarde ook in de toekomst leefbaar te 

houden. Individuele behoeften waaraan gepersonaliseerde 

Twents vernuft dat impact maakt, wereldwijd. Zoals de toenmalige 
combinatie van waterkracht en weefgetouwen. Voor Twente was dat de 
baanbrekende trigger tot de eerste industriële revolutie. Ten tijde van 
inmiddels de vierde industriële revolutie, vinden tal van nieuwe triggers 
plaats in Twente. 

Slimme Twentse 

uitkomsten voor  

werelduitdagingen

oplossingen moeten voldoen. De pakkende verhalen uit 

Twente helpen daarbij, omdat ze vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid en ondernemende tradities houvast geven, 

inspireren en tot actie aanzetten. De juiste inhoud in de 

juiste context.  

Mensen zoeken immers herkenning, aansluiting en 

verbinding. Dit is het verhaal dat het moderne Twente de 

veranderende wereld wil vertellen. Slimme oplossingen  

uit een slimme samenleving. 

Twentse uitkomsten voor werelduitdagingen
Keien, stuwwallen, afzettingen van de zee- en grafheuvels. 

Twente is oud en staat voor ‘oale grond’. Het gebied is al 

zo’n 5.000 jaar bewoond. Door de eeuwen heen heeft de 

bevolking het landschap telkens aangepast aan de tijd. 

Waar vroeger boerderijen en marken stonden, verrezen 

fabrieken en woonwijken, om later plaats te maken voor 

campussen en zonneparken. De werkvloer veranderde 

mee: van stal naar fabriekshal en van laboratorium naar 

broedplaats. Van traditionele ondernemingen naar hippe 

start-up’s en wendbare scale-up’s.

Anno nu is Twente een regio waar op 1.500 vierkante 

kilometer ruim 628.000 mensen wonen, werken en leven. 

Ter vergelijking: er zijn meer Twentenaren dan Zeeuwen, 

Flevolanders, Groningers en Drenten. Ongeveer evenveel 

Tukkers wonen in de stad als op het platteland – stad en 

land houden elkaar in balans. Rood en groen, welvaart 

en welzijn. Twentenaren voelen zich verbonden met de 

regio en behoren tot de meest honkvaste inwoners van 

Nederland. Tegelijkertijd kom je overal ter wereld Twentse 

bedrijven en toegepaste, hoogwaardige oplossingen 

tegen. Uit Twente. Het maakt Twente en Twentenaren 

werelds, soms zelfs buitenaards. Van Wubbo Ockels, de 

eerste Nederlandse astronaut, geboren in Almelo, tot Paul 

Polman, de ‘groene’ bestuurder, geboren in Enschede. 

Van Thuisbezorgd.nl tot Booking.com. Van de uitvinding 

van bluetooth tot de toepassing van thermoplastisch 

composiet. Van Dave Blank, wetenschappelijk missionaris 

aan Universiteit Twente, tot Ger Brinks, lector circulair 

textiel aan Hogeschool Saxion. Blijkbaar geldt: wie de 

wereld thuis vindt, voelt zich thuis in de wereld.

Tukkers zijn steeds meegegaan met hun tijd, maar 

weten altijd waar ze vandaan komen. Beseffen dat een 

gezamenlijke herkomst en toekomst in elkaars verlengde 

liggen. Dat typeert ook andere regio’s met een eigen 

identiteit. Maar wat maakt Twente zo Twents? Wat zijn  

de kernwaarden en kernkwaliteiten? Daar is een antwoord 

op. Zo groeit het verhaal van Twente al heel lang. Daarvoor 

gaan we terug naar de kern. De gedachte is: de wereld 

staat voor uitdagingen en Twente biedt de oplossingen. 

Heel concreet. 

Mondiale context: uitdagingen op 
wereldschaal, kansen voor het bedrijfsleven
Twente heeft een vaste plek in de wereld verworven 

en wordt wijd en zijd herkend. Dat ligt niet zozeer 

aan FC Twente of Heracles Almelo – immers, voetbal 

is een internationale taal – als wel aan het regionale 

bedrijfsleven, dat internationaal georiënteerd is en vaak 

wereldwijd aanwezig. Twentse bedrijven zijn overal actief 
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en merken dagelijks dat de wereld drastisch verandert. 

Tegelijkertijd zien ze door hun ondernemerschap ook dat 

die veranderingen kansen bieden voor nieuwe oplossingen, 

markten en verdienmodellen. 

De toekomst is aan ‘innovaties met een missie’: slimme 

oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op terreinen 

als klimaatverandering, het voedselvraagstuk, 

watermanagement, gezondheidszorg en armoede-

bestrijding. Op VN-niveau is in 2015 afgesproken dat 

landen werken aan 17 duurzame doelen om de wereld 

beter te maken. De ambitie is groot: een wereldeconomie 

waarin in 2030 tot 50 procent circulair wordt geproduceerd. 

Nederland streeft zelfs naar 100 procent circulair in 2050. 

Dat biedt kansen. ‘s Werelds grootste problemen zijn ‘s 

werelds grootste zakelijke kansen. Voor Twentse bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden biedt dit perspectieven. 

De wereld vraagt om vernieuwing en Twente heeft 

daarvoor passende antwoorden: smart solutions. 

Twentse waarden: ondernemerschap, 
nabuurschap, vakmanschap
Het landschap van Twente met z’n kenmerkende coulissen 

is door mensenhanden gevormd. Van oudsher is de 

Twentse bodem namelijk niet vruchtbaar – er wilde niet 

veel meer groeien dan rogge en boekweit. Landbouw 

bedrijven in de regio betekende ondernemen, want je 

moest pionieren en creatief zijn. De boeren moesten er  

zelf wat van maken door ondernemerschap te tonen. 

Daarbij hadden zij hun omwonenden hard nodig. In 

Twente kwam een belangrijk principe tot ontwikkeling: 

broederschap is nabuurschap. Zo is een kleinschalige, 

coöperatieve cultuur ontstaan die in het huidige 

netwerktijdperk grootschalige effecten kan hebben.

Die samenwerking op kleine schaal bleek ook in het 

industrietijdperk een troefkaart. Het Twentse sociaal 

kapitaal heeft kwalitatief hoogwaardige kennis en 

producten opgeleverd, of het nu gaat om de textiel, 

bouwnijverheid, metaal of informatietechnologie. Naar 

goede Twentse traditie: vakmanschap is meesterschap. 

Misschien speelde daarbij ook wel een rol dat de Tukker 

van nature niet echt zelfverzekerd is, twijfel hoort erbij,  

‘of nie dan?’. Wij twijfelen dus we bestaan. De Tukker 

neemt liever het zekere voor het onzekere en levert 

daarom vakwerk af. Toekomstbestendige kwaliteit. 

Twentse uitingsvormen: innovaties  
die wereldwijd worden toegepast
De Twentse trits ‘ondernemerschap, nabuurschap en 

vakmanschap’ heeft resultaten opgeleverd: vernieuwende 

producten die gewild zijn, tot ver buiten de landgrenzen. 

Twente is daardoor altijd verbonden geweest met de rest 

van de wereld. Dat gold in de 20e eeuw met katoentjes 

voor Indië, fabrieken voor Afrika, melkpoeder voor 

Venezuela, maar zeker ook in het nieuwe millennium.  

Voor tal van gebouwen, machines, installaties, producten 

en webshops wereldwijd geldt: ‘Twente Inside’!

Het geheim daarbij is telkens: samen aan de slag. Twentse 

ondernemers en studenten treffen elkaar in de vele 

netwerken die de regio rijk is, van business-club tot 

technologiekring, van studententeam tot community.  

Niet voor niets komen de voorlopers van ABN-AMRO en 

VNO-NCW uit Twente, terwijl het bedrijfsleven in de regio 

ijverde voor de komst van Universiteit Twente en ervoor 

zorgde dat de A1 versneld kon worden aangelegd. Dat 

ondernemerschap en die regionale samenwerkingszin 

komen ook goed van pas bij de huidige ‘verandering van 

tijdperk’. Of het nu gaat om technologisch innoveren of om 

de betekeniseconomie, de vooruitstrevende innovaties zijn 

het resultaat van nauwe samenwerking op Twentse schaal.

Twentse uitkomsten: regionale oplossingen 
voor wereldwijde uitdagingen
Twentse bedrijven die samen een waterzuivering 

in Maleisië bouwen, Indiase hartpatiënten die door 

een Twentse innovatie makkelijk kunnen worden 

geopereerd, het ITC dat Afrikaanse steden helpt aan 

geo-informatiesystemen waardoor betere stadsplanning 

mogelijk is, materialen ‘Made in Twente’ die de schade van 

overstromingen en branden beperken. Twentse vloeren 

die plasticvrije kamers in Hilton-hotels mogelijk maken, 

Kornuit-kratten die uit gerecycled consumentenplastic 

zijn geproduceerd. De lijst met Twentse uitkomsten voor 

werelduitdagingen is lang: hightech of biobased, duurzaam 

of circulair, innovatief of inspirerend, offline of online.

Tegelijkertijd kampt Twente zelf ook met een uitdaging, 

zij het van een andere orde: de aanwas van ‘nieuwe’ 

Tukkers tot 2030 blijft sterk achter bij de verwachte 

bevolkingsexplosie op wereldschaal. Inzet van ‘smart 

industry’, waarbij digitalisering en robotisering mensen 

werk uit handen neemt of op een hoger plan brengt, is dan 

ook nodig om als ondernemende regio op wereldschaal 

mee te kunnen blijven doen. Zoals de snelspoel de 

smietspoel in de textielindustrie verving, zal de robot de 

efficiëntie van de maakindustrie vergroten. In deze nieuwe 

vorm van samenwerking tussen mens en machine spelen 

Twentse bedrijven een voortrekkersrol.

Twente, een impactregio van formaat
Elke regio is wat ze is geworden. Vanuit haar historisch 

gegroeide kern is Twente het aangewezen gebied om  

door te gaan met ‘innovatie met een missie’ en daarin  

nog een tandje bij te zetten. Mede ingegeven door de 

duurzame doelen. Twentse bedrijven en instellingen  

laten dagelijks zien dat ze in staat zijn vernieuwende 

uitkomsten voor werelduitdagingen te bieden. Dat helpt 

niet alleen de wereld als geheel verder, maar ook de 

economie van Twente. De marktkansen van de toekomst 

kunnen overal worden verzilverd, van hightech en 

innovatief tot biobased en circulair. Met de wereldlijke 

duurzame doelen als rode draad. 

Dagelijks komen er nieuwe voorbeelden van Tukkers  

bij die het verhaal van Twente als slimme samenleving  

met wereldwijde impact voeden. Deze verhalen vind je  

op Twente.com, de collectieve etalage van Twente, de 

smart impactregio.
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Duurzaam groeien met
duurzame doelen

Iedere ondernemer wil groeien. Groei is noodzakelijk. 

Duurzame groei is het meest verantwoord, want het 

combineert de lange met de korte termijn. Het is de 

randvoorwaarde om jouw organisatie – voor je collega’s  

én je klanten – nog beter te laten presteren. Dat vraagt om 

visie én om lef. Het verlangt jouw blik op de dag ná morgen. 

Dagelijks zitten we niet alleen in de bekende ‘waan van de 

dag’, maar ook in een ‘verandering van tijdperk’. Niet alleen 

onze samenleving verandert razendsnel, ook ons leefklimaat 

op Aarde is niet meer hetzelfde. 

Naast de verantwoordelijkheid voor een zakelijk én 

organisatorisch vruchtbaar bedrijf, hebben ondernemers 

ook de verantwoordelijkheid voor het duurzaam bouwen 

aan een vruchtbare toekomst. Een wereld waarin bestaande 

en nieuwe generaties met plezier en in welzijn kunnen 

werken, wonen en leven. De persoonlijke groeiambities van 

ondernemers kunnen heel concreet worden gecombineerd 

met de noodzaak om onze gezamenlijke leefwereld stukje  

bij beetje beter te maken. Online én offline. Door samen  

te werken én elkaar te versterken. 

Hoe kan jouw onderneming duurzaam groeien door bij te dragen aan  
een betere wereld? Hoe kan duurzame groei jou als ondernemer helpen  
om talenten te boeien, binden en behouden voor jullie bedrijf?  
Hoe kan jouw Twents vernuft wereldwijd meer worden geprofileerd  
vanuit gezamenlijkheid? Stuk voor stuk vragen over de toekomst.

Talenten boeien, 

binden en behouden

Ziet jouw bedrijf ’s werelds grootste zakelijke kansen  
als waarborg voor toekomstige omzet? Wees met  
volhoudbare oplossingen welkom op Twente.com
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Meer 

Twentenaren
dan Zeeuwen, Flevolanders,  
Groningers en Drenten

Al ruim 

5.000 jaar
een netwerksamenleving

628.000 
inwoners (2018)

5e stad
in Nederland

324.000
beroepsbevolking

Smart city: 

50%
in steden

50%
op platteland

Sinds 1958  
eerste Euregio
met Münsterland en Osnabrückland

Oppervlak: 

1.500 m2

Kernkwaliteiten: 

ondernemerschap
nabuurschap
vakmanschap

Studenten op UT, 
Saxion en ROC: 

55.000+
Waarvan technisch:

19.000+

3.130+ hightech
bedrijven in HTSM

maakindustrie



Met deze bondige checklist kan ieder bedrijf in de organisatie of door de 
processen, producten of diensten concreet bijdragen aan de internationale 
ontwikkelingsdoelen. Maak de verhalen achter al deze oplossingen voor een 
houdbare toekomst zichtbaar met ervaringen, achtergronden, feiten en cijfers, 
zowel op de eigen website als in de ‘collectieve etalage’ op Twente.com.

De checklist biedt specifieke bedrijfsmatige acties en onderliggende indicatoren 

(KPI’s) voor bedrijven om de 17 duurzame doelen van de Verenigde Naties concreet  

te maken in de dagelijkse praktijk van elke onderneming in welke branche, sector  

of industrie dan ook.

Houdbare groei voor en door  
Twentse bedrijven

Concreet bijdragen aan de toekomst
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Inkomsten genereren Goede gezondheid  
bevorderen

Bewegen en sporten  
faciliteren

Een leven lang leren

Welke bijdrage kan jij als ondernemer leveren om  

iemands basis voor een betere toekomst te verstevigen? 

Help mensen met een tekort aan middelen allereerst  

over hun schaamte heen. Bied ze kansen. Help hun 

afstand tot de arbeidsmarkt verder te verkleinen.  

Zet sociaal ondernemerschap heel breed in!

Bedrijfsmatige bijdragen:
•  Beleid inzake beloning en bedrijfsmatige voordelen 

medewerkers 

•  Bijdragen aan economische ontwikkeling op prioritaire 

onderwerpen 

•  Toegang medewerkers tot essentiële, kwalitatieve 

gezondheidszorg  

•  Toegang medewerkers tot water, sanitaire voorzieningen  

en hygiëne 

•  Beschikbaarheid van betrouwbare elektriciteit, verwarming 

en verkoeling

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer gemiddeld loon van medewerkers per geslacht 

en contracttype 

•  Prijsstrategieën: op behoeften gebaseerde betaalbaarheid 

voor mensen aan sociale basis (zoals: toegang tot medicijnen)

Wie hard werkt moet goed en gezond eten. Zeker in de 

maakindustrie blijft het een uitdaging om het ‘broodje bal’ 

te vervangen door voeding die soortgelijk eetgenot geeft. 

Gezond kan ook lekker zijn. De vraag is: hoe kan een bedrijf 

de inkoop voor de kantine zo duurzaam mogelijk maken? 

Temeer, omdat overheden als de provincie Overijssel het 

eten nu al aanbesteden op basis van de duurzame doelen. 

Bedrijfsmatige bijdragen:
•  Voorzie in gezond en betaalbaar eten, in bijvoorbeeld  

de bedrijfskantine 

•  Transparante etikettering van levensmiddelen, 

voedselveiligheid en voedselprijzen 

• Duurzame (lokale) inkoop 

• Verantwoorde productie en herkomst van etenswaren

•  Verzeker rechtvaardige arbeidsomstandigheden in 

toeleveringsketen

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer percentage duurzaam of lokaal ingekochte 

etenswaren volgens productienormen (zoals: Fairtrade, 

ecokeur, biobased, circulair)

Eentonig of zwaar werk heeft – uiteindelijk – een negatief 

effect op ieders lichaam. Afwisseling en beweging zijn nodig 

om medewerkers gezond te houden. Beter voorzorg dan 

nazorg! Gewoon een kwestie van eerst investeren in plaats 

van later de kosten moeten betalen. Daarnaast: inzet van 

reeds gepensioneerde oud-collega’s is ook een bron om 

kennis en ervaring juist vast te houden voor jongeren die  

net zijn begonnen in jouw bedrijf. Houd ze jong!

Bedrijfsmatige bijdragen:
• Bevorder gezondheid, sport en veiligheid op het werk 

• Geef toegang tot medicijnen en medische hulpmiddelen 

• Geef toegang tot essentiële, kwalitatieve gezondheidszorg 

• Garandeer luchtkwaliteit in kantoren en productieprocessen

• Verzeker waterkwaliteit in gebouwen en op bedrijfslocaties

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer aantal en soort verwondingen, beroepsziekten, 

verloren dagen, verzuim en sterfgevallen op werk

Vakmanschap is meesterschap. Van oorsprong een 

rake Twentse uitdrukking en nog dagelijks de manier 

van werken in ondernemend Twente. Immers: kwaliteit 

gedijt. De lange voor de korte termijn. Datzelfde geldt 

voor ‘een leven lang leren’, aldus Techniekpact Twente. 

De wereld verandert zo snel, dat zowel ondernemers als 

medewerkers regelmatig kennis moeten vergaren om 

de voortrazende ontwikkelingen te kunnen bijhouden. 

Scholing, nascholing en bijscholing verdienen zich terug: 

door vooral als bedrijf bij te blijven! 

Bedrijfsmatige bijdragen:
•  Bevorder leven lang leren voor duurzame persoonlijke 

ontwikkeling

• Garandeer beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten 

• Bouw capaciteit op en faciliteer doorgroeimogelijkheden

•  Bevorder indirecte impact op algehele, lokale 

werkgelegenheid 

• Voer beleid voor jeugdwerkgelegenheid

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer gemiddeld aantal trainingsuren per jaar per 

medewerker naar geslacht en per medewerkerscategorie
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Mensen in hun  
kracht zetten

Water managen Oplossingen voor 
hernieuwbare energie

Lokale banen realiseren

Elk bedrijf is een samenleving in het klein. Met uitdagingen 

als op straat, thuis, school of sportclub. Een kwestie van 

de juiste balans zoeken. Zoals tussen mannen en vrouwen. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een optimaal 

evenwicht tussen vrouwen en mannen elke organisatie 

weerbaarder, creatiever en toekomstgerichter maakt. 

Respect voor elkaar betekent respect voor klanten –  

waar ook ter wereld en van welke cultuur – en voor de 

lokale en regionale samenleving. 

Bedrijfsmatige bijdragen:
• Verzeker gelijke beloning voor vrouwen en mannen

• Bevorder diversiteit en gelijke kansen

• Geef gelijke toegang tot (geestelijke) gezondheidszorg

• Voer beleid tegen intimidatie en geweld op de werkplek

• Stel vrouwen aan in leiderschapsposities

• Regel kinderopvang en ouderschapszorg

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer verhouding van basissalaris en beloning  

tussen vrouwen en mannen naar medewerkerscategorie  

per bedrijfslocatie

Smaakvol en veilig drinkwater uit de kraan ín je glas is geen 

vanzelfsprekendheid. Zeker niet als je weet dat de vervuiling 

in ons milieu uiteindelijk ergens heen gaat, hoe lang dat ook 

duurt. Het is een kwestie van watermanagement. Dat geeft 

elk bedrijf de dagelijkse opdracht: stop de vervuiling dus niet 

in het proceswater of afvalwater. Eruit halen is moeilijker en 

kostbaarder dan er niets in stoppen. 

Bedrijfsmatige bijdragen:
• Verzeker duurzame wateropnames

• Verbeter waterkwaliteit door effluentbehandeling

•  Verbeter waterefficiëntie door toepassing 5R-principes: 

Reduce, Reuse, Recover, Recycle, Replenish

•  Verzeker gelijke, betaalbare en veilige toegang tot  

water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor 

medewerkers en lokale gemeenschappen

•  Bescherm (lokale) watergerelateerde ecosystemen  

en biodiversiteit

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer totale watertoevoer en -afvoer naar bron, 

kwaliteit en bestemming

Inventief Twente is rijk aan innovatieve oplossingen  

op het gebied van hernieuwbare energie. Van pyrolyse 

tot het benutten van de warmte van diermelk.  

Omdat Twentse gemeenschappen tussen stad en  

land nog steeds ‘dicht bij de natuur’ leven, is dát vaak  

de bron van innovatie. Slimme oplossingen uit een  

slimme samenleving. ‘Design by nature’ helpt zo om  

een heel natuurlijke betekenis en invulling te geven  

aan hernieuwbare energie.

Bedrijfsmatige bijdragen:
• Garandeer toegang tot (duurzame) elektriciteit

•  Bevorder hernieuwbare energie (zoals: wind-, water-  

en zonenergie)

• Beperk algehele energieverbruik

• Vergroot energie-efficiëntie

• Investeer in duurzame energie-infrastructuur

• Doe milieu-investeringen

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer energieverbruik van kantoren, productie-

processen en mobiliteit

Nu de Twentse demografie snel verandert, groeit het tekort 

aan potentiële collega’s van nieuwe generaties steeds 

sneller. Voor het duurzaam (door)groeien van Twente als 

netwerksamenleving in optima forma, is inclusiviteit een 

voorwaarde: samen sterk, dus samen aan het werk, ook 

van buiten Twente. Duurzame energie, biobased productie 

en circulaire maakindustrie bieden kansen om de lokale 

arbeidsmarkt te versterken. Passend bij de Rijnlandse roots 

van Twente.

Bedrijfsmatige bijdragen:
• Bied (lokale) werkgelegenheid

• Verzeker economische en sociale inclusiviteit

• Garandeer non-discriminatie medewerkers en klanten

• Bouw capaciteit op over diverse generaties

• Verzeker beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten

• Schakel gedwongen of verplichte arbeid uit

• Bevorder automatisering en robotisering

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer gemiddelde werkuren per week,  

inclusief overwerk

14 15DE GLOBAL GOALS IN PERSPECTIEF VAN TWENTE



Industrie, infrastructuur 
en innovatie versterken

Ecologische, sociale en econo-
mische balans verbeteren

Gemeenschappen bekrachtigen 
en netwerkeffect vergroten

Duurzaamheid verankeren 
en integreren

Ook in Twente groeit de ‘smart city’-benadering, zowel 

stedelijk als agrarisch. De infrastructuur (logistiek en 

bouw), technologische innovaties en de (maak)industrie 

vormen met elkaar een drie-eenheid. Net als (snel)wegen 

en kanalen, zijn toplocaties en bedrijventerreinen in Twente 

strategisch verspreid en lokaal daadkrachtig georganiseerd. 

Bovenal biedt Industrie 4.0 meer en meer de kans om 

online en offline definitief te integreren. Voor een 

duurzame toekomst.

Bedrijfsmatige bijdragen:
•  Bevorder duurzame en technologische infrastructuur  

en innovaties

•  Verschaf toegang tot financiële diensten

•  Doe technologische en milieu-investeringen

• Investeer in onderzoek, ontwikkeling (R&D) en valorisatie

•  Vermarkt technologische verworvenheden  

voor verduurzaming

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer ontwikkeling en impact van investeringen  

in innovaties en (technologische) infrastructuur  

(zoals: robotisering)

Triple P: de balans tussen ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’. 

Drie aspecten van duurzame ontwikkeling: ecologisch, 

sociaal en economisch. Voor de groeiende Twentse 

betekeniseconomie dient een vierde zich aan:  

‘Purpose’. Als netwerksamenleving biedt Twente al  

sociale cohesie: het netwerken is hier net werken, dat  

zit in het ondernemende DNA. Gemeenschappen delen  

hun gemeenschappelijkheden: naast ondernemerschap  

ook nabuurschap en vakmanschap. De Twentse drie-

eenheid: voor toen, nu én in de toekomst. 

Bedrijfsmatige bijdragen:
•  Verzeker beschikbaarheid van producten en diensten voor 

mensen met lage inkomens

• Garandeer gelijkwaardige toegang tot financiële diensten

• Regel gelijke beloning voor vrouwen en mannen

• Bouw duurzame capaciteit op over generaties (jong en oud)

•  Bevorder diversiteit, gelijke kansen en doorgroei-

mogelijkheden

• Verzorg economische inclusiviteit

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer verhouding tussen basissalaris en beloning  

van vrouwen en mannen per werknemerscategorie  

per bedrijfslocatie

De wereld verbinden aan Twente. Dát is de uitdaging 

voor de toekomst. Want uit onze netwerksamenleving 

komen reeds tientallen duurzame, biobased en circulaire 

oplossingen. Stuk voor stuk concrete bijdragen aan de 

internationale duurzame ontwikkelingsdoelen. Oplossingen 

om Twents trots op te zijn, omdat ze al gemeenschappen 

mondiaal helpen versterken. Door als Twentse onder-

nemers met elkaar die oplossingen prominent in beeld 

te brengen, wordt bovendien gezamenlijk ons eigen 

netwerkeffect vergroot, wereldwijd.

Bedrijfsmatige bijdragen:
• Bevorder toegang medewerkers tot betaalbare woningen

• Investeer in (duurzame) bedrijfsinfrastructuur

• Vergroot duurzaam goederentransport en personenvervoer

• Lever toegang tot en verbinding met openbare ruimtes

•  Investeer in duurzame en circulaire gebouwen en fabrieken

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer type en aantal duurzaamheidscertificering, 

beoordelings- en etiketteringsregelingen voor nieuwbouw, 

beheer, bewoning en herontwikkeling

De economie zal snel meer circulair worden, ook de 

Twentse. Al in 2030 moet dat maar liefst 50% zijn. 

Voor ondernemers een uitdaging én een kans, want 

de waardeketen raakt stap voor stap geïntegreerd. 

Bijvoorbeeld doordat overheden als de provincie Overijssel 

duurzaam gaan aanbesteden. Of doordat multinationals 

zelf al CO2
 - neutraal zijn en dat ook verlangen van 

toeleveranciers of ketenpartners. 

Bedrijfsmatige bijdragen:
• Verzeker duurzame inkoop en productie

• Werk (mee) aan verduurzamen totale waardeketen

•  Gebruik efficiënte hulpbronnen voor producten  

en diensten

• Regel recyclen en upcyclen van materialen, uitval en afval

•  Verzeker duurzame inkoop en aanbesteding van waren

•  Lever transparante product- en diensteninformatie en 

etikettering

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
• Rapporteer percentage gerecyclede en geupcyclede input

•  Rapporteer percentage van duurzaam ingekochte waren 

volgens productienormen (zoals: Fairtrade, ecokeur, 

biobased, circulair)
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Voetafdruk verder  
verlagen

Zuiverend 
watermanagement

Biodiversiteit beschermen Inclusiviteit promoten

Schaalbare en betaalbare oplossingen zijn in hightech 

Twente reeds beschikbaar om doelgericht klimaatactief 

te zijn. Tal van praktische voorbeelden op het gebied 

van biobased en circulair dragen bij aan het bestrijden 

van klimaatverandering. Stuk voor stuk creatieve 

vormen van ondernemerschap die de internationale 

duurzaamheidsontwikkeling concreet verder helpen. 

Waterzuivering, pyrolyse, buffering van veeteeltwarmte 

en eco-asfalt zijn voorbeelden om zowel de CO2
 - als de 

watervoetafdruk te verlagen, in en buiten Twente. 

Bedrijfsmatige bijdragen:
•  Verzeker energie-efficiëntie

•  Garandeer water- en proceswaterefficiëntie

•  Pleeg milieu-investeringen

•  Verminder emissies broeikasgassen

•  Bepaal risico’s en kansen door klimaatverandering

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer scope 1: directe CO2

 - uitstoot door eigen 

bronnen binnen de organisatie

•  Rapporteer scope 2: indirecte CO2
  - uitstoot door opwekking 

van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte

•  Bespreek scope 3: indirecte CO2
  - uitstoot door 

bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie

Water is de basis van al het leven en de (hulp)bron voor 

een duurzame toekomst op Aarde. Oceanen en zeeën 

lijken weliswaar ver weg vanuit het landelijke Twentse 

perspectief, maar in een – wereldwijd – ecosysteem is 

dat niet het geval. Immers, per definitie loopt water van 

het hoogste naar het laagste punt en passeert Twente 

dus dagelijks. Overvloedig hemelwater spoelt vervuiling 

dieper in de Twentse grond, beken, riviertjes, kanalen, 

meren én riolen. 

Bedrijfsmatige bijdragen:
•  Garandeer onderwater biodiversiteit

•  Bestrijd verzuring oceanen, zeeën, meren, rivieren, sloten

•  Pleeg milieu-investeringen

•  Bestrijd oppervlaktewater- en rioollozingen  

en verdamping

•  Verzeker duurzame inkoop water

•  Regel veilige water- en proceswaterafvoer

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer totale watertoevoer en -afvoer  

naar bron, kwaliteit en bestemming

De netwerksamenleving die Twente al millennia is, 

combineert landelijke met stedelijke kwaliteiten.  

Bij uitstek een allesomvattende ‘smart city’. Groen en 

rood, landschap en steden, natuur en bedrijvigheid. 

Een historisch gegroeid ecosysteem van biodiversiteit 

en gemeenschappen. De natuurlijke verwevenheid van 

organisch gegroeide dorpen, steden, bossen, parken, 

infrastructuur, bedrijventerreinen en toplocaties draagt 

bij aan het waarborgen van een duurzame balans tussen 

wonen, werken en de natuur.

Bedrijfsmatige bijdragen:
•  Bestrijd ontbossing en bosdegradatie door herbeplanting

•  Bevorder genetische diversiteit van landbouw, tuinbouw  

en veeteelt

•  Verzorg bodemsanering en bodemverrijking

•  Beheer landschappen, bossen en bedrijfsterreinen  

duurzaam

•  Bestrijd afbraak van natuurlijke habitat

•   Bevorder zoetwaterecosystemen

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•   Rapporteer percentage van totale volume aangekocht 

gecertificeerd hout, vezels en producten

Houdbare ontwikkeling staat en valt met solidariteit.  

Het is een kwestie van eensgezindheid: samen leven  

door samen te delen. Bedrijven hebben daar net als  

burgers en bestuurders een gelijkwaardige rol in. 

Transparant ondernemerschap helpt om inclusiviteit  

op alle vlakken zichtbaar te maken en vooruit te helpen.  

Om te voorkomen dat netwerken gesloten systemen 

worden, zijn open communicatie en collectieve marketing 

handige hulpmiddelen. Met elkaar de dialoog voeren voor 

de toekomst.

Bedrijfsmatige bijdragen:
•  Verzeker effectief, verantwoordelijk en transparant 

management

•  Garandeer naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving

•  Creëer bedrijfscultuur gericht op anti-corruptie 

•  Bevorder openbare toegang tot informatie

•  Faciliteer vrije fysieke en economische verplaatsing

•  Verzeker inclusieve besluitvorming en ruimte voor 

vakbondswerk

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•  Rapporteer transparant over voorgevallen corruptie  

en ondernomen acties
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Samenwerken door 
oplossingen te integreren

Als unieke netwerksamenleving die midden in de  

wereld staat, die via meer dan 3.100 Twentse (hightech-)

bedrijven wereldwijd actief is, die mondiaal tal van 

bijzondere Twentse hightech, biobased en circulaire 

oplossingen levert, draagt Twente actief bij aan het  

delen en verspreiden van kennis. Innovaties, valorisaties 

en geavanceerde oplossingen helpen de positieve impact 

van Twents vernuft en ondernemerschap te verbinden 

voor een duurzame toekomst. Nieuwsgierig naar meer 

toekomst uit Twente, de smart impactregio in TristateCity? 

Check de 17 duurzame doelen op Twente.com. 

Bedrijfsmatige bijdragen:
•  Word lid van een lokale ondernemersvereniging

•  Word lid van en landelijke brancheorganisatie

•  Word lid van een landelijke werkgeversorganisatie

•   Bevorder lidmaatschap van werknemersorganisatie(s)

•  Word lid van regionale netwerkorganisaties

•  Verbind met onderwijs- en kennisinstellingen

Belangrijke bedrijfsindicatoren:
•   Rapporteer aantallen studentstagiaires en afstudeerders  

in bedrijf

Earth is calling… Twente 

De wereld verbinden met Twente door de BV Twente in de markt te zetten. 
Dat is de regierol die Twente.com voert door de collectieve etalage te zijn 
voor een haast oneindige reeks slimme oplossingen uit Twente. Stuk voor 
stuk maken die al jaar en dag wereldwijd een enorme impact. Zo leveren 
we een bijdrage aan de economische ontwikkeling van een sterker en 
duurzamer Twente en de rest van de wereld. 

We moeten ons vooral op het internationale podium laten zien. De regio’s 
waar bedrijven uit Twente reeds zaken doen en geld verdienen, daar 
moeten we collectief herkend én erkend worden. Ook op onze bijdragen 
aan de duurzame doelen. We hebben hier ontzettend veel technologie, 
innovatie, kennis en kunde die we kunnen inzetten op diverse terreinen, 
zoals de agrarische sector, hightech-industrie, zorg, toerisme et cetera.  
We hebben Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en ROC van Twente, we 
hebben Twentse toplocaties zoals Hightech Systems Park, Technology Base, 
XL Businesspark Twente en Innovatiecampus Kennispark. 

Twente heeft met haar bedrijven en kennisinstellingen antwoorden voor 
wereldwijde maatschappelijke vraagstukken: ‘Earth is calling… Twente’

Ellen Kuipers 

Brandmanager  

Stichting Twente Branding 
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The world’s biggest problems 
are the world’s biggest business 
opportunities.

Peter Diamandis 

Mede-oprichter en bestuursvoorzitter 

van Singularity University

Nederland 100% circulair 
in 2050 en 50% in 2030

De capaciteit van de Aarde heeft grenzen. Tegelijkertijd 

blijft het aantal mensen sterk groeien. Sinds 1804 is het 

aantal bewoners explosief gegroeid van 1 miljard toen 

naar bijna 8 miljard nu, tot naar verwachting zo’n 10 

miljard straks in 2050. Ook de behoefte aan grondstoffen 

blijft daardoor snel toenemen, terwijl de beschikbare 

hoeveelheid alleen maar afneemt. Slechts als de mensheid 

vanaf nu slimmer omgaat met de grondstoffen van moeder 

Aarde, kunnen mensen en dieren ook in de toekomst nog 

welvarend leven op een gezonde planeet. Door een nieuwe 

economie: de circulaire economie.

Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ is 

sinds september 2016 de inzet van de Rijksoverheid. Deze 

ambitie is in januari 2017 in het Grondstoffenakkoord onder-

schreven door bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Dit akkoord is uitgewerkt in vijf transitieagenda’s:  

Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie,  

Bouw en Consumptiegoederen.

Om de huidige Nederlandse economie versneld 

te veranderen in een circulaire economie, zijn drie 

strategische doelstellingen opgesteld:

1.  in bestaande waardeketens worden grondstoffen 

hoogwaardig benut. 

2.  als nieuwe grondstoffen nodig zijn, dan worden 

fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde 

grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, 

hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. 

3.  nieuwe productiemethodes worden ontwikkeld, nieuwe 

producten worden ‘by nature’ ontworpen en gebieden 

worden anders ingericht. 

Alles draait op wat de Aarde ons geeft. Haar grondstoffen gebruiken we 

voor ons voedsel, drinkwater en onze producten. Onze auto’s, treinen en 

vliegtuigen rijden of vliegen op haar brandstoffen. De Aarde voorziet in  

onze warmte en verkoeling. De samenleving maakt wereldwijd de overgang 

van een dominante lineaire economie naar een circulaire, die meer van 

betekenis is. Voor Aarde en mensheid.

Twentse antwoorden 

voor een circulaire 

economie
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Bron van duurzaamheid: 

De 17 Global Goals van de Verenigde Naties, 2015
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Publicatie VNG International, ‘De Global Goals in

het gemeentelijk beleid’, 2018, met steun van de

Europese Commissie en Publicatie RSM,  

‘Business & The Sustainable Development Goals:  

a Framework for Effective Corporate Involvement’, 

Rob van Tulder, 2018  
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