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1. Voorwoord

De coronamaatregelen zijn niet ongemerkt voorbij 

gegaan bij de uitvoering van de projecten van de 

investeringsprogramma’s van de Twente Board. Maar 

de maatregelen hebben niet altijd tot negatieve effecten 

geleid op de projecten. Want juist in deze tijd zijn ook 

innovatieve ontwikkelingen sneller tot stand gekomen. 

Zo is het bewustzijn over het belang van digitalisering in 

alle economische sectoren door de coronacrisis duidelijk 

geworden. De coronapandemie bleek een versneller voor 

digitalisering. Nieuwe kennis en kunde zijn nodig om 

digitale uitdagingen aan te gaan. Twente biedt oplossingen 

voor deze uitdagingen. 

In Twente ontwikkelen we technologieën die de 

maatschappij veranderen, zoals artificial intelligence en 

medische technologie. Artificial intelligence is onderdeel van 

de brede digitaliseringsgolf die door corona wordt versneld 

en één van de bouwstenen voor de innovaties van de 

komende jaren. Corona heeft ook het belang van innovatie 

in de zorg duidelijk gemaakt. De kennispositie van Twente 

in Medtech is sterk, wat blijkt uit het project TopFit en de 

innovatieve oplossingen die Twente heeft ontwikkeld ter 

bestrijding van corona. In 2020 is gewerkt aan het Medtech 

cluster Twente, waar onder andere de koppeling wordt 

gelegd met het project Kennispark. 

Op 3 februari 2021 is het Circulair Textiel Lab geopend. 

Het project heeft sinds de start een snelle ontwikkeling 

doorgemaakt die regio-overstijgend zichtbaar is, zowel 

binnen de Dutch Circular Textile Valley als in Europa. 

Uitdaging is om onderzoek en kennis van textiel te 

koppelen aan (schaalbare) productieactiviteiten.  

Technisch talent is in Twente op de juiste plek. De 

regio biedt met de innovatiecampussen een uitstekend 

carrièreperspectief voor technisch talent. Talent plaatsen 

bij bedrijven voor stages, afstuderen of innovatieprojecten 

bleek lastig in tijden van corona. Ook is geconstateerd dat 

er veel versnippering is in projecten om talent voor de regio 

te behouden en aan bedrijven te binden. Daarom is in 2020 

Talentpact gestart, bedoeld voor een eenduidige (digitale) 

plek waar aanbod van talent en behoefte van bedrijven elkaar 

vinden.

Het bevorderen van het vestigingsklimaat is van groot 

belang voor het aantrekken van bedrijven en talent. Een 

belangrijk focuspunt is dan ook de bereikbaarheid over 

het spoor. Voor goede verbindingen met de Randstad en 

bestemmingen in Duitsland is een opwaardering van de 

spoorlijn tussen Zwolle, Twente en Münster essentieel.

Om de aantrekkingskracht van onze regio te vergroten 

hebben in 2020 de topwerklocaties in Twente de handen 

ineengeslagen. Er is geïnvesteerd in het gezamenlijk 

neerzetten van Twente als vestigingslocatie. Voor een 

aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat is ook een veelzijdig 

en kleurrijk cultureel aanbod cruciaal. Om creatief talent 

voor de regio te behouden en aan te trekken is op 1 

september 2020 de regeling Creatieve Broedplaatsen 

gestart, die uiteindelijk werd toegekend aan elf kansrijke 

initiatieven. Vanaf 1 juni 2021 is de volgende aanvraagronde 

geopend. 

Door te investeren in techniek en talent zorgen we voor 

economisch herstel in onze regio. Technologisch innoveren 

zit in ons DNA. En dit is van levensbelang voor een 

gezond en toekomstbestendig ecosysteem als Twente. De 

investeringsprogramma’s hebben dit jaar laten zien dat 

ze gericht bijdragen aan een krachtig regio volop potentie. 

Ondernemers, kennisinstellingen en overheden in Twente 

werken samen aan diverse projecten voor een groene, 

technologische topregio. 

Wim Boomkamp 

Voorzitter Twente Board

2. Inleiding

In 2020 heeft de Twente Board een nieuw strategisch plan 2020 – 2025 ontwikkeld, voor het benutten van 

economische kansen. Het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het 

verdienvermogen van Twente staan hierin centraal, met als doel het stimuleren van de brede welvaart in de 

regio. De strategie is gestoeld op drie pijlers:

1. Innovatie en ondernemerschap

2. Talent

3. Profilering

Vernieuwende ondernemers en werkgelegenheid scheppende bedrijven zijn cruciaal voor de duurzame 

ontwikkeling van Twente. Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid ontwikkelen samen 

oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De toekomstgerichte ontwikkeling van Twente kan 

niet zonder voldoende en goed gekwalificeerd talent. Samenwerking tussen het beroeps- en hoger 

onderwijs, de onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven is hiervoor de basis. De komende jaren ligt de 

gezamenlijke focus op het binden en boeien van talent. Het onder de aandacht brengen van Twente als 

toonaangevende groene technologie regio is hiervoor noodzakelijk.

Twente is sterk in het bedenken en ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken. Daarbij richten we ons op strategische onderwerpen benoemd door de Twente Board, 

zoals het versterken van het innovatievermogen van het bestaande mkb, op technologische niches 

en op impactportfolio’s. Deze impactportfolio’s zijn gebieden waar Twente sterk in is en waar een 

duidelijk onderscheidend karakter is in Twente ten opzichte van de andere regio’s. De inhoud van de 

impactportfolio’s wordt vooral bepaald door de ondernemers en de vraag vanuit de markt. De toepassing 

van innovaties en nieuwe productietechnieken staan daarbij centraal. Wat niet binnen deze scherpe keuze 

valt, is net zo belangrijk voor de economie van Twente, maar vraagt in mindere mate de aandacht van de 

Twente Board.

> Twente deed haar aanbod aan het nieuwe kabinet om het belang van techniek, talent en bereikbaarheid mee te geven.
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Deze keuze ondersteunt nogmaals het techniekprofiel van 

Twente in Nederland. En is een onderscheidende factor voor de 

programma’s in Europa. 

De eerste stappen in de uitvoering van de vernieuwde 

strategie zijn gezet. De Twente Board  heeft in 2020 samen 

met The Economic Board Arnhem/Nijmegen, de Ai-Hub Oost 

opgericht, een coalitie van bedrijfsleven, onderwijs en overheid 

dat zich richt op het toepassen van artifical intelligence.  

Oost-Nederland is sterk op de thema’s gezondheid, voeding, 

industrie, energie en onderwijs. Het toepassen van Ai binnen 

deze thema’s heeft een positieve invloed op mens en milieu, en 

er liggen economische kansen voor het bedrijfsleven in Twente.

In 2020 is gestart met focus aanbrengen op het medische 

technologie cluster in Twente. MedTech Twente kent drie 

speerpunten: nano-biotech (waaronder lab- & organ-on-a-

chip-technolgoie), artificial intellignce / e-Health en Health 

Robotics. Het doel van de ontwikkeling van het cluster is dat 

Twente in 2030 25% meer banen in onderzoek, ontwikkeling 

en productie realiseert en een verdubbeling van de export laat 

zien. 

Onder de actielijn Techniek als motor vallen de volgende 

projecten:

Regio Deal Twente Agenda voor Twente

Advanced Manufacturing Program x

PDEng x

TopFit Citizenlab x x

Digitale Werkplaatsen x

De actielijn ‘Techniek als motor’ stimuleert innovatieve oplossingen, 

ondernemerschap op het gebied van techniek en het toepassen van technische 

kennis en nieuwe technologieën voor onder andere een aantrekkelijk leefklimaat, 

sterk onderwijs en een goed ondernemers- en onderzoeksklimaat. Het resultaat is een 

toonaangevende regio die goed is voorbereid op de toekomst.

De coronacrisis in 2020 bleek een versneller voor digitalisering. Twente heeft hiervoor 

een solide kennispositie. Dit komt mede door de van oudsher goede samenwerking 

tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Echter de vraagarticulatie van het 

bedrijfsleven voor wat er nodig is aan kennis en behoefte aan digitalisering voor de 

toekomst is zeer gefragmenteerd. Dit compliceert de brede deelname van het Twentse 

mkb aan de actielijn Techniek als motor. Een positieve ontwikkeling is het leggen van 

verbindingen met andere technologieregio’s, zowel nationaal als internationaal.

Corona heeft ook het belang van innovatie in de zorg duidelijk gemaakt. Het 

wendbare en veerkrachtige bedrijfsleven en de instellingen in Twente hebben in 

2020 gezamenlijk diverse innovatieve oplossingen ontwikkeld ter bestrijding van 

corona. Voorbeelden hiervan zijn Demcon, TechMed Centre van Universiteit Twente, 

Roessingh, Micronit en start-ups zoals Vycap. Twente beschikt over een krachtig 

ecosysteem, waarin innovaties snel gevalideerd, getest en geïmplementeerd kunnen 

worden. Om deze sterke positie voor de toekomst te waarborgen zijn investeringen 

nodig in faciliteiten, kapitaal en het versnellen van de validatie en implementatie van 

innovaties, zodat het mkb ondersteund wordt voorop te blijven lopen en te kunnen 

blijven groeien. 

De Twente Board heeft medio 2020, met haar vernieuwde strategie om het 

verdienvermogen van Twente duurzaam te continueren, de focus gelegd op een aantal 

impactportfolio’s:

1. Digitalisering van de industrie

2. Innovatie in de zorg

3. Circulaire economie

4. Sleuteltechnologieën

Actielijn Techniek als motor

“Een coalitie van 
bedrijfsleven, onderwijs 

en overheid dat zich richt 
op het toepassen van 
artifical intelligence.”
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Advanced Manufacturing Program (AMP)  
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente

Doel

Twente en Oost-Nederland ontwikkelen tot een ‘advanced 

manufacturing hub’ met Europese uitstraling waarmee 

AMP in grote mate bijdraagt aan de aantrekkingskracht 

en daarmee het vestigingsklimaat van de regio.

Hier werkt Advanced Manufacturing Program aan:

•  Bedrijven en kennisinstellingen koppelen voor 

versterking transitie industrie 4.0 (maakindustrie);

•  Groei van innovatieve technologische bedrijven en 

projecten van startups;

•  Behouden van talent voor de regio en aantrekken 

talent uit andere regio’s;

•  Uitgroeien tot ecosysteem voor de groei van de 

‘smart industry’ in Oost-Nederland.

Onder de vlag van:

Fraunhofer Project Center (FPC), gevestigd op 

Universiteit Twente. 

Ontwikkelingen en resultaten

De coronacrisis heeft invloed gehad op de voortgang van 

AMP, bijvoorbeeld in de vorming van consortia met als gevolg 

vertraagde ontwikkelingen van innovatieprojecten. Er is daarom 

meer ingezet op thematische samenwerking met bestaande 

relaties. Dit werpt inmiddels z’n vruchten af: er lopen drie 

initiatieven op gebied van predictive maintenance, digital 

twinning en AR/VR. Ook heeft AMP aansluiting gezocht bij een 

project van Saxion op gebied van kunstmatige intelligentie (Ai). 

In 2020 zijn er twee AMP-innovatieprojecten geconsolideerd: 

AMBITION en KORT. En midden 2021 starten nog twee 

projecten. De betrokkenheid van met name Twentse en 

internationale bedrijven loopt achter: in totaal werkt AMP nu 

samen met tien van de beoogde 40 bedrijven. Dit is ook een 

gevolg van de coronacrisis waarin bedrijven andere prioriteiten 

hebben. Van de vier beoogde kennis- en onderzoeksinstellingen 

zijn nu Saxion en Windesheim betrokken. 

Educatie en kennisoverdracht is een van de speerpunten van 

AMP die afgelopen halfjaar zijn gerealiseerd met acht webinars 

over technologische thema’s. Ook werden er acht workshops 

georganiseerd met de deelnemende bedrijven van projecten 

KORT en AMBITION. Door de coronacrisis is digitalisering 

vooral versneld op dit gebied.  

De oplevering van het Advanced Manufacturing Center (AMC) 

loopt achter door vertraging in het opstellen van de aanvraag 

voor de bouwvergunning. Doel is de shopfloor in juni 2022 in te 

kunnen richten. 

AMP is een belangrijk vliegwiel voor het inbedden van het 

Advanced Manufacturing Center in de regio, ofwel de technische 

infrastructuur met internationale uitstraling en een plek binnen 

het Nederlandse onderzoekslandschap. Ondertussen loopt het 

opzetten van nieuwe netwerken tussen bedrijven en industrieën 

door met als doel kennis en ontwikkelingen te delen voor 

Vooruitblik

AMP verwacht dit jaar, o.a. door de start van de realisatie 

van de shopfloor en het opzetten van een aantal nieuwe 

innovatieprojecten, een inhaalslag te maken in de voortgang.

Kansen

•  Verkennen van duurzame exploitatie via aanvullende 

programma’s voor vervolgactiviteiten en investeringen 

(Groeifonds en projecten als MedTech NL).

•  Connectie tussen Fraunhofer Project Center en de 

European Digital Innovation Hubs voor een boost voor 

internationale samenwerking. 

•  Vormgeven samenwerking tussen FPC en AMC met 

andere technologieregio’s, waaronder Perron038 (Zwolle), 

Brainport Eindhoven, Innovatie Cluster Drachten, Oost-

Nederland, Fraunhofer Duitsland, Münster en Vlaanderen.  

Aandachtspunten

•  Versneld verbindingen leggen met andere Regio Deal 

Twente projecten voor concrete samenwerkingen. 

Door corona lag dit deels stil. Er zijn al wel  contacten 

met PDEng, Connect Forward, Circulair Textiel, 

Gebiedsontwikkeling en Bereikbaarheid Topwerklocaties.

•  Beheersmaatregelen om kennis AMP te borgen in Twente.

•  Vergroten aandeel Twentse maakbedrijven in 

innovatieprojecten. 

Twente: een advanced manufacturing hub met Europese uitstraling 

“We zijn blij dat de Regio Deal het concept van AMP omarmt. Dit zorgt voor 

een versnelling van de acceptatie en integratie van digitale technologieën in de 

werkomgeving van ondernemingen. Het werkt als een vliegwiel”, aldus Biba Visnjicki, 

voormalig Managing Director van het Advanced Manufacturing Program (AMP).  

Lees verder >

verbetering van de maakindustrie. Dit wordt gestimuleerd door 

het magazine InnovatieNu, waarvan de eerste editie in december 

2020 is verschenen in samenwerking met het Fraunhofer Project 

Center. In maart 2021 is nummer twee uitgebracht.

De bekendheid van AMP is afgelopen periode versneld door 

inzet van professionele social media, zoals LinkedIn en 

Brighttalk. Ook is de communicatie met verwante organisaties 

zoals OostNL, Boost en Perron038 en de website 

www.amcenter.nl opgevoerd.

 Bekijk de magazines >

Klik verder voor meer info over het AMP-innovatieproject AMBITION >

Planning

• Looptijd 11-2019 t/m 12-2022.

• Corona heeft activiteiten vertraagd, verwacht wordt  

 dat dit eind van dit jaar wordt ingelopen. 

Resultaten

• 3 van de 20 innovatieprojecten lopen.

• Nog te weinig betrokkenheid Twentse bedrijven 

 bij de projecten.

• Inhoudelijk programma wordt vormgegeven.

Budget

Totaal project: €5.850.000

Regio Deal Twente: €1.425.000

Agenda voor Twente: -

november 2019 december 2022nov 2020-april 2021

Disselhorst Metaal uit Raalte neemt deel aan het 

AMP-innovatieproject KORT om hun orderplanning te 

optimaliseren. Directer Guido Slump: “Plaatwerk is een 

erg competitieve branche in Nederland, het reduceren 

van verliezen van grondstoffen en tijd is essentieel voor 

een geavanceerd plansysteem. Het Fraunhofer Project 

Center helpt ons met diverse simulatiemodellen die inzicht 

geven in de keuzes voor het orderproces en in welke 

kostenbesparing in de productie dat vervolgens oplevert.” 

Lees verder >

Projectperiode: 
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https://amcenter.nl
https://amcenter.nl/knowledge/library/innovatie-nu/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-voorselectie-european-digital-innovation-hubs
https://www.twente.com/twente-board/twente-een-advanced-manufacturing-hub-met-europese-uitstraling
https://amcenter.nl/knowledge/library/innovatie-nu/
https://www.twente.com/twente-board/disselhorst-metaal-in-transitie-naar-industrie-4-0
https://www.linkmagazine.nl/fraunhofer-project-center-initieert-ambition-overgang-naar-additive-manufacturing/
https://www.linkmagazine.nl/fraunhofer-project-center-initieert-ambition-overgang-naar-additive-manufacturing/
https://amcenter.nl/nl/projects/projects-progress/ambition/
https://amcenter.nl/nl/projects/projects-progress/ambition/


TopFit Citizenlab
Investeringsprogramma:  Regio Deal Twente en Agenda voor Twente

Doel

Binnen drie jaar een blijvend Citizenlab (werkplaats) 

opzetten in Twente waarin inwoners, onderzoekers 

en ontwikkelaars samen aan nieuwe hulpmiddelen en 

nieuwe aanpakken werken om gezondheid en geluk te 

bevorderen voor Twentenaren.

Hier werkt TopFit Citizenlab aan:

• Onderzoeken maatschappelijke zorgvraagstukken;

• Ontwikkelen van training in de zorg (mbo/hbo);

• Beheersing van de zorgkosten;

• Verhoging van welzijn en arbeidsparticipatie;

• Economische groei d.m.v. technologische innovaties 

in de zorg.

Samen met:

TechMed Centre van UT, Saxion, Universiteit Twente, 

ROC van Twente, GGD en Menzis.

Ontwikkelingen en resultaten

Het project ligt goed op schema met aanstellingen van 12 

medewerkers van ROC van Twente, Saxion, Universiteit Twente 

en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Naast de beoogde drie 

proefprojecten, zijn er drie extra pilots gestart. Hierin wordt, 

naast Twente, ook met inwoners uit andere delen van Nederland 

actief samengewerkt. 

Het project begint steeds meer vorm te krijgen. Er ligt 

een consortiumovereenkomst met 12 van de 15 betrokken 

stakeholders en de GGD en Menzis zijn definitief toegetreden 

tot het project. Al deze partijen werken direct of via de pilots 

aan een ervaren citizens science community. Hierin vormen de 

betrokken burgers van de pilots de basis. Ook is een stuurgroep 

ingericht met onder andere gemeenten en onderzoekers. 

Er is gestart met een digitale community via de website en een 

platform waarmee geëxperimenteerd gaat worden in de pilots. 

Ook zijn er diverse (online) sessies geweest rondom data, 

privacy en ethiek, is een opleidingsmodule gestart en een citizen 

science framework ontwikkeld dat momenteel getest wordt voor 

verdere ontwikkeling. 

Alle activiteiten en mediamomenten hebben onder andere 

geresulteerd in evaluatie van effectiviteit van burgerinitiatieven, 

geïnteresseerde technologiebedrijven en een toegekende 

subsidie voor participatievraagstukken. 

Vooruitblik

Vanwege de coronamaatregelen was er alleen digitaal contact 

mogelijk. Er zijn nu voorbereidingen voor mobiele en vaste 

labs, die starten zodra er weer meer mogelijk is, zoals fysiek 

contact.  Maatschappelijke organisaties als wijkcentra en 

sportclubs worden hierbij betrokken. 

De focus komt komend jaar te liggen op het duurzame 

karakter van TopFit Citizenlab. Geïnteresseerde inwoners, 

bedrijven en onderzoekers willen uitzoeken welke 

meerwaarde het project voor hen kan hebben. Partners in het 

project onderzoeken ook wat nodig is om na 2022 te kunnen 

blijven bestaan. 

Kansen

•  Verbreden samenwerking met relevante regionale en 

internatioale partijen.

•  Twente beter profileren als dé plek voor medische 

technologie, zoals prevention en medtech.

Aandachtspunt

Eind 2021 in gesprek met het Rijk over de eerste resultaten 

en bevindingen m.b.t. de nieuwe business modellen, 

de financiering daarvan en hoe deze zich verhouden tot 

bestaande regelgeving. 

juli 2019

Planning

• Looptijd: 7-2019 t/m 6-2022.

• Project loopt op schema.

Resultaten

• 5 pilots gestart (start punt/proof of concept).

• Lab-activiteiten gestart, vooral digitaal.

• Ontwikkeling apps ondersteuning activiteiten.

• Kennispositie in EU-projecten en landelijk actieve    

 rol in Citizen Science Network.

• Actief betrekken van burgers in eerste pilots.

Budget

Totaal project: €6.360.326

Regio Deal Twente: €2.850.000

Agenda voor Twente: €500.000

De afgelopen periode heeft het TOPFIT 

Citizenlab samen met de Twentse Noabers 

een leerkring georganiseerd over het 

onderwerp citizen science. Hierbij waren 

vertegenwoordigers van verschillende 

burgerinitiatieven en sociaal actieve 

organisaties aanwezig. Lees verder>

Projectperiode: juni 2022juli 2019 nov 2020-april 2021

Projectleider Renske van Wijk van TopFit Citizenlab wil 

Twentenaren gelukkiger maken. Er wordt met Tukkers 

gesproken en samengewerkt om hen twee jaar langer 

gezond en gelukkig te houden. Er wordt gewerkt aan 

voorkomen van ziektes, maar ook aan een gezondere 

leefstijl. Technologie speelt daarin een hoofdrol.

Technologie ontwikkelen 

voor en met Twentse 

burgers in het TOPFIT 

Citizenlab, zoals het 

proefprojecten ‘Anne4Care.
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https://twente.com/global-goals/3-good-health-and-well-being/renske-brengt-onderzoek-naar-de-praktijk-via-het-techmed-centre-van-de-ut
https://www.twente.com/twente-board/technologie-ontwikkelen-voor-en-met-twentse-burgers-in-het-topfit-citizenlab
https://www.twente.com/twente-board/technologie-ontwikkelen-voor-en-met-twentse-burgers-in-het-topfit-citizenlab
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-voorselectie-european-digital-innovation-hubs
https://www.youtube.com/watch?v=cQsunflTHas
https://www.twente.com/twente-board/technologie-ontwikkelen-voor-en-met-twentse-burgers-in-het-topfit-citizenlab
https://www.topfitcitizenlab.nl/leerkring-twentse-noabers/
https://www.topfitcitizenlab.nl/home/


PDEng
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente

Digitale werkplaatsen
Investeringsprogramma: Agenda voor Twente

Hier werkt PDEng aan:

Medefinancieren van 19 PDEng trajecten in het (mkb) 

bedrijfsleven met als doel digitaal transformeren en 

vernieuwen van producten en processen en zo het 

kennisniveau vergroten bij en concurrerend houden van 

het regionale mkb.

Resultaten

1 PDEng is gestart, 3 trajecten worden gestart begin 2021. 

Project loopt achter in de planning hoofdzakelijk door 

corona. Deze vertraging gaat waarschijnlijk leiden tot 

verlenging van de duur van het project.

Hier werkt Digitale werkplaatsen aan:

Doel is het kleine mkb (2-50 fte) te ondersteunen bij 

hun digitaliseringsopgave, als middel voor het vergroten 

van winstgevendheid en arbeidsproductiviteit. Het 

idee van een digitale werkplaats is dat ondernemers in 

samenwerking met een student/docent geholpen worden 

om (verder) te digitaliseren. 

Resultaten

Na een aanvankelijke vertraging door corona laat het 

project voortgang zien. De behoefte aan digitalisering bij 

het mkb blijkt wel wat meer latent dan acuut aanwezig te 

zijn. 

Vooruitblik

Om de aantrekkelijkheid voor de primaire doelgroep, het 

regionale mkb, te vergroten wordt bekeken of de PDEng- 

posities ook vanuit werknemers van bedrijven ingevuld 

kunnen worden, naast PDEng-posities vanuit Universiteit 

Twente.

Budget

Totaal project: €3.252.000

Regio Deal Twente: €798.000

Agenda voor Twente: -

Vooruitblik

Recentelijk hebben zich circa 60 bedrijven gemeld voor een 

digitale lift. Naast UT en Saxion is ook ROC van Twente 

aangehaakt, waarin mogelijke pilots worden gedefinieerd. 

Hier kunnen ook mbo-studenten aan deelnemen. Er is ook 

begin 2021 deelgenomen aan een landelijke PEER review 

vanuit het ministerie van EZK. 

Budget

Totaal project: €1.150.320

Regio Deal Twente: -

Agenda voor Twente: €193.830

juli 2019

juli 2019

november 2019 december 2022nov 2020-april 2021Projectperiode: 

Projectperiode: november 2019 december 2022nov 2020-april 2021
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Technisch talent is in Twente op de juiste plek. De regio biedt hen met de innovatie 

campussen een uitstekend carrièreperspectief. Daarnaast biedt Twente een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, talentvolle studenten en onderzoekers. 

Een goed opgeleide beroepsbevolking, die zich een leven lang kan ontwikkelen, is 

belangrijk om als topregio te blijven functioneren. Hierin blijven we investeren met de 

actielijn ‘Arbeidsmarkt & talent’.

De ontwikkelingsopgave voor talent is van groot belang voor de toekomst van 

Twente. In de afgelopen jaren is er een aanbod van ruim 170 talentprojecten ontstaan 

in de regio. Deze versnippering is inefficiënt en heeft per saldo te weinig effect. 

Terwijl de roep om talent voor het bedrijfsleven en de instellingen ongekend groot 

is en blijft. Bedrijven en talenten vormen de motor in het ecosysteem, een systeem 

dat zo effectief mogelijk georganiseerd moet worden en waar ondernemerschap en 

innovatie centraal staan. Hierdoor wordt bijgedragen aan een gezonde en welvarende 

regio waar het goed wonen, werken en recreëeren is. 

De Twente Board heeft in 2020 vanuit hernieuwd 3O perspectief inhoud gegeven 

aan de actielijn Arbeidsmarkt & talent. Er is gewerkt aan een brede aanpak voor 

het aantrekken, opleiden en behouden van talent voor Twente. De Twente Board 

onderscheidt hiervoor vier pijlers:

Naast de inhoudelijke accenten is er grote behoefte aan 

gezamenlijke branding richting talent; Twente moet zich 

ontwikkelen van ‘blindspot naar hotspot’. Daarnaast 

richt de Twente Board zich op kansrijke sectoren en 

toekomstbestendige beroepen in de vorm van focus op 

zorg, techniek, ICT en onderwijs vanuit het DNA van 

Twente en de urgentie en kansen op de arbeidsmarkt 

binnen deze sectoren. 

De eerste voorbereidende stappen zijn in 2020 gezet. Er 

is een doelgroepenbehoefte-analyse uitgevoerd en er is 

gestart met de ontwikkeling van een talentportaal. Een 

instrument om talent aan te trekken en te verleiden om 

Twente te overwegen. Hiermee laat Twente zien wat ze te 

bieden heeft op het gebied van werken, wonen, vrije tijd 

en jezelf ontwikkelen. Het is een doorontwikkeling van 

de huidige vacaturebank op twente.com. Het is ook een 

instrument om het aanwezige talent te behouden voor 

Twente en het brengt de collectieve employee branding 

van Twente op een hoger niveau. Het talentportaal biedt 

een vraag gestuurd overzicht van de regio gericht op 

talent. 

De grootste slag die gemaakt moet worden, is de omslag 

van aanbod vanuit de kennisinstellingen naar het 

vormgeven van de talentagenda op basis van de vraag 

vanuit het bedrijfsleven. De bedrijven, werkgevers, zijn 

cruciaal voor het aantrekken en behouden van talent. De 

Twente Board streeft naar meer en betere samenwerking 

in het huidige landschap van talentprojecten, 

zodat een effectief en onderscheidend ecosysteem voor 

de toekomst wordt ontwikkeld.  

Onder de actielijn Arbeidsmarkt & talent vallen 

de volgende projecten: 

1

2

3

4

Ontdek talent (instroom en uitstroom in het 

onderwijs verhogen).

Jong talent (nationaal en internationaal talent 

aantrekken, opleiden en behouden).

Bedrijfsleven (aansluiting vinden bij de behoeften 

van het bedrijfsleven en samen innoveren).

Leven Lang Ontwikkelen (fit houden van de 

huidige workforce voor de arbeidsmarkt van 

de toekomst).

Regio Deal 
Twente

Agenda 
voor 
Twente

Twents Fonds voor Vakmanschap x x

Skills Twente / Huis van Logistiek x x

Skills Twente / Kampus x x

Talent: Connect-U, TalentIT, Alumni 

netwerken, WIMM, Ondernemerschap 

als bindmiddel, Connect Forward

x x

Leonardo x

Talent Pact / Talent- en bedrijvenportal x

FastSwitch x

Process your future x

Actielijn Arbeidsmarkt & talent

“Twente moet zich 
ontwikkelen van 

blindspot naar hotspot.”
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Twents Fonds voor Vakmanschap
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente en Agenda voor Twente

Doel

Het voor ondernemers, onderwijs en onderzoekers mogelijk 

maken om talent blijvend te ontwikkelen. Om zo in te kunnen 

spelen op een snel veranderende arbeidsmarkt en bij te dragen 

aan een vitale Twentse economie.

Hier werkt Twents Fonds voor Vakmanschap aan:

• Bevorderen van modern vakmanschap op mbo-niveau;

• Aanjagen van een Leven Lang Ontwikkelen;

• Stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking;

• Innoveren van het scholingsaanbod in Twente.

Planning

• Looptijd: 10-2018 t/m 12-2022.

• Planning loopt op schema.

• Uitkering 2e tranche akkoord. 

Resultaten

• Doel was 1.000 vouchers per eind 2020, gerealiseerd zijn 

1.236 vouchers.

• Gemiddelde waarde per voucher is aangepast.

• Bespreken budgetuitputting t.o.v. nog te realiseren 

vouchers en de bijdrage vanuit het bedrijfsleven 

(cofinanciering). 

Budget 

Totaal project: €8.000.000

Regio Deal Twente: €3.800.000

Agenda voor Twente: €1.000.000

Ontwikkelingen en resultaten

Twents Fonds voor Vakmanschap is een samenspel van drie 

functies: motiveren, adviseren en faciliteren/financieren van een 

Leven Lang Ontwikkelen op mbo-niveau in Twente. Overheid, 

onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek werken hierin samen. Met 

1.236 gerealiseerde vouchers (van de verwachte 1.000) ligt het 

project voor op schema. 

Het fonds heeft sinds de start in 2019 een grote bijdrage 

geleverd aan het ontwikkelen van de leercultuur onder de 

doelgroep:

•  De motivatie om scholing te volgen is toegenomen: het fonds 

heeft ca. 4.600 aanvragen voor een adviesgesprek ontvangen;

•  Er is onafhankelijk loopbaanadvies gegeven: er zijn 3.500 

loopbaanadviesgesprekken gevoerd;

•  Er zijn opleidingen gefinancierd: door ruim 1.236 

opleidingsvouchers te verstrekken.

Vooruitblik

Bedrijven profileren zich meer en meer als partner in het Leven 

Lang Ontwikkelen, om daarmee personeel aan te trekken, te 

behouden en de concurrentiekracht van het bedrijfsleven van 

Twente te vergroten. In de loop van 2020 is het fonds een 

partnerschap-programma gestart, IKBINDR Zakelijk, waar in 

2020 40 bedrijven zijn aangesloten. Begin mei 2021 waren dat 

er bijna 100. Doelstelling voor 2021 zijn 400 bedrijven in totaal.

Kansen

•  De kansen liggen voornamelijk bij het STAP (Stimulans van 

de Arbeidsmarktpositie) budget.

•  Het is van belang de sterke infrastructuur van de 

laagdrempelige loketten te behouden, evenals de 

communicatiekracht van IKBINDR en IKBINDR Zakelijk. 

Met deze twee labels worden doelgroepen bewezen bereikt, 

waardoor mensen in Twente de weg naar Leven Lang 

Ontwikkelen weten te vinden.

Aandachtspunten

•  Verduurzamen van het fonds op de langere termijn.

•  Bedrijven baseren hun bijdrage op cofinanciering van de 

opleidingen, dit betekent een onzekere hoogte van de 

(werkgevers-)bijdrage.

Een mooi voorbeeld: van 
medewerker in een callcenter
 naar Junior Developer! 

“Als meisje droomde ik al om de opleiding 

kraamverzorgende te doen. Maar in mijn tijd was werken 

een verstandige keuze. En dat ben ik gaan doen. Toen ik 

vorig jaar een kennis tegen het lijf liep, die in de kraamzorg 

werkt en nu zelfs een collega is, begon het toch weer te 

kriebelen. Ook doordat ze vroeg: ‘Wat let je? De opleiding 

duurt nu ook maar 1 jaar.’ Dat zette me toch weer aan 

het denken. Tien jaar geleden was ik er ook al even mee 

bezig, maar toen waren de kinderen nog te klein. Nu zij 

zelfstandig zijn, is er meer ruimte voor mezelf en mijn 

eigen ontwikkeling. Het moment waarop dit nu weer op 

mijn pad kwam klopte ook gewoon. En mijn hart lag altijd 

al bij dit vak.”

Klik verder voor haar verhaal >

Henriëtte kon door haar scholingscheque van Twents Fonds 

voor Vakmanschap investeren in een opleiding en heeft nu een 

contract bij Naviva
juli 2019 Projectperiode: oktober 2019 december 2022nov 2020-april 2021
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https://www.twente.com/twente-board/van-medewerker-in-een-callcenter-naar-junior-developer
https://www.twente.com/twente-board/van-medewerker-in-een-callcenter-naar-junior-developer
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-voorselectie-european-digital-innovation-hubs
https://www.ikbindr.nl/verhaal/36/ik-wilde-al-heel-lang-de-zorg-in-dat-is-nu-gelukt
https://www.ikbindr.nl/verhaal/36/ik-wilde-al-heel-lang-de-zorg-in-dat-is-nu-gelukt


Kampus
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente en Agenda voor Twente

Doel

De (door-)ontwikkeling van Vakopleidingscentrum

Kampus (voorheen: VOC West Twente); voor o.a. bouw, 

infra, timmerindustrie, installaties, mechatronica, zorg en 

economie/handel, gericht op uitbreiding, samenwerking 

verschillende domeinen en vergroten uitstraling/ 

aantrekkingskracht. 

Hier werkt Kampus aan: 

• Stijging van 50% in aantallen die gebruik maken van 

Kampus; 

• Realiseren ruimte voor samenwerking (experience lab 

en projectruimtes); 

• Opleidingen ontwikkelen voor bouw, infra, 

timmerindustrie, installaties, mechatronica, zorg en 

economie/handel; 

• Samenwerking met partner-vakopleidingen zoals 

Opleiding Transport & Logisitiek en InfraVak 

versterken; 

• Behoud/vergroten van werkgelegenheid door leren van 

competenties voor de toekomst en omscholing; 

• Betere aansluiting scholingsaanbod en behoefte 

werkgevers; 

• Versterken van doorlopende leerlijnen door 

samenwerkingen met het VO (Reggesteyn College); 

• Innoveren van het scholingsaanbod in Twente.

Planning

• Looptijd 10-2019 t/m 8-2022.

• Besluit Twente Board aanvullende cofinanciering d.d. 

11-03-2021. 

Resultaten

• Voorbereiding in 2020 (fase 1).

• Project was in afwachting van additionele financiering 

(maart 2021).

• Opstart realisatieproject in 2021 (fase 2).

Budget

Totaal project: €9.914.000

Regio Deal Twente: €1.114.000

Agenda voor Twente: €250.000

Ook is in 2020 een inrichtingsontwerp voor de gezamenlijke experience ruimtes uitgewerkt. Dit maakt het mogelijk de nieuwste 

innovaties en ontwikkeling centraal in Kampus te kunnen delen. Ook zal deze experience ruimte de verbinding en cross-overs 

volledig ondersteunen. Zowel tussen de branches als vanuit het Leven Lang Ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen van 

jong tot oud.

 

Vooruitblik en aandachtspunten

Naast het ontwerp van de fysieke ruimtes zal er in 2021 ook 

verder worden gewerkt aan de organisatorische samenwerking 

van alle partners op deze plek. Er worden verbindingen 

gezocht met andere partijen die in dit onderwijsveld actief 

zijn (zoals o.a. Sterk techniek Onderwijs Twente, Huis van 

de Logistiek, OT&L, Proces your future, Techniekpact). De 

ontwikkeling van andere en nieuwe onderwijsprojecten is 

in 2020 opgepakt (bijvoorbeeld eerste monteur duurzame 

installaties, middelkader functionaris Smart Building) en 

wordt in 2021 voortgezet met bijvoorbeeld houttechnologie en 

gezondheidszorg/ICT. Ook vinden gesprekken plaats met eigen 

onderwijspartners, maar ook externe partners sluiten aan en 

denken mee over hoe het experience center vanaf zomer 2022 

wordt ingezet.

Het doel is dat er bij de oplevering een uitdagend en 

inspirerend experience center staat dat aantrekkingskracht heeft 

op de nieuwste ontwikkelingen (markt) en op de mensen die 

voor onderwijs en opleiding naar het centrum zullen komen.

Bekijk hier de video over 
de realisatie van Kampus: 
gebouw vol talent!

Ontwikkelingen en resultaten

Om één krachtige onderwijslocatie ‘Kampus, gebouw 

vol talent’ te kunnen realiseren is 3600 m2  aanvullende 

nieuwbouw nodig. Innovaties en de nieuwste 

ontwikkelingen, onderzoek en onderwijs binnen 

uiteenlopende vakbranches staan hierin letterlijk en 

figuurlijk centraal.

Het ontwerp van deze nieuwbouw (fase 1) is in 2020 

afgerond. Ook hebben diverse onderzoeken en uitwerkingen 

plaatsgevonden. Zo is er een nieuw bestemmingsplan 

ingediend, een ontheffing voor flora en fauna aangevraagd 

en eind 2020 is ook de omgevingsvergunning voor de 

nieuwbouw aangevraagd. De fysieke start van de nieuwbouw 

(fase 2) staat gepland voor mei 2021 en zal een jaar in 

beslag nemen. Na oplevering van de nieuwbouw zal nog een 

interne verbouwing plaatsvinden in het bestaande pand. Het 

project ligt qua planning daarmee grotendeels op schema: 

de oplevering van het experience center Kampus staat nog 

steeds gepland voor de zomer van 2022.

juli 2019 Projectperiode: oktober 2019 augustus 2022nov 2020-april 2021

Kampus bouwt aan een 
toekomstbestendige 
arbeidsmarkt in Twente.
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https://vimeo.com/523775485/7f6715a4cc
https://www.twente.com/twente-board/kampus-bouwt-aan-een-toekomstbestendige-arbeidsmarkt-in-twente
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-voorselectie-european-digital-innovation-hubs


Leonardo
Investeringsprogramma:  Regio Deal Twente

Doel

Twente laten innoveren en groeien door een unieke 

samenwerking tussen Universiteit Twente en de Vrije 

Universiteit Amsterdam. Door deze samenwerking 

kunnen meer studenten een technische opleiding 

volgen. Door krachten te bundelen in het aantrekken en 

ontwikkelen van talent worden waardevolle verbindingen 

gelegd met het bedrijfsleven in Twente. Zo kan Twente 

blijven innoveren en groeien.

Hier werkt Leonardo aan:

• Oprichten van nevenvestiging van de Twentse 

bacheloropleiding Mechanical Engineering in 

Amsterdam;

• Behouden van talent voor de regio;

• Verbinden studenten aan regionale bedrijven.

Ontwikkelingen en resultaten

Er is sinds de start van het project al veel gebeurd. In 2019 

was er een instroom van 57 studenten met een doorstroom 

van 40 studenten naar het tweede jaar. In 2020 stroomden 

62 studenten in. De instroom voor 2021 loopt door corona 

achter.

Toch zijn er ondanks beperkingen door corona resultaten 

geboekt. Zo is er een programma opgezet waarin bedrijven 

betrokken worden in het onderwijsprogramma en kunnen 

studenten bekend worden met het bedrijfsleven in de UT-

regio.  

Door corona waren de activiteiten tot nu toe online. 

Desondanks was er sprake van interactie. In de koppelingen 

met bedrijven zien studenten vanuit meerdere invalshoeken 

welke specialisatie hen aanspreekt. Zo krijgen studenten al 

vroeg in hun opleiding een beeld van de mogelijkheden voor 

studie en loopbaan.

De samenwerking tussen Universiteit Twente en de Vrije 

Universiteit Amsterdam is uniek. Hierdoor kunnen sinds 

2019 studenten met interesse in techniek een opleiding op 

academisch niveau volgen. Parallel aan deze samenwerking is 

het project Leonardo gestart, waarin Universiteit Twente, Regio 

Twente en regionale bedrijven zich samen inzetten om technisch 

hoogopgeleid talent bekend te maken met het regionale 

technologie innovatie-ecosysteem. 

De behoefte aan universitair opgeleid technisch talent in het 

innovatie-ecosysteem groeit, zowel regionaal als landelijk, 

vanwege de toenemende complexiteit en omvang van 

technologische vraagstukken. Met de stakeholders van het 

project wordt er blijvend gekeken naar hoe we Twente laten 

innoveren en groeien. Met de stakeholders van het project wordt 

er blijvend gekeken naar hoe we Twente laten innoveren en 

groeien.

Vooruitblik

In de komende periode worden activiteiten doorontwikkeld, 

waardoor studenten bekend raken met het regionale 

bedrijfsleven en bedrijven in contact komen met dit talent. 

Zowel in het eerste en tweede bachelor jaar, als in het derde jaar 

waarin de UT-VU studenten stages kunnen doen bij bedrijven in 

de omgeving van Universiteit Twente.

Kans

 Samen met bedrijven investeren in diverse interacties om talent 

gericht en actief aan te trekken.

Aandachtspunten

• Samenwerking zoeken met andere Talent-projecten voor 

acquisitie en communicatie.

• Betrokkenheid 3O’s vergroten.

• Bijdrage ondernemers vormgeven.

Studenten worden in 
contact gebracht met het 
Twentse bedrijfsleven.

Planning

• Looptijd: 9-2019 t/m 8-2024.

• UT is voornemens scope van het plan te wijzigen, 

update plan volgt voor de zomer 2021. 

Resultaten

• Instroom 2019: 57 studenten, doorstroom 2e jaar; 

40 studenten.

• Instroom 2020: 62 studenten.

• Instroom 2021 loopt achter i.v.m. corona.

• Diverse activiteiten richting regionaal bedrijfsleven 

ontplooid.

Budget

Totaal project: €9.050.000

Regio Deal Twente: €2.750.000

Agenda voor Twente: -

juli 2019 Projectperiode: september 2019 augustus 2024nov 2020-april 2021
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-voorselectie-european-digital-innovation-hubs
https://www.twente.com/twente-board/bouwen-aan-regionale-verbindingen-met-technisch-talent


Huis van de Logistiek
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente en Agenda voor Twente

Alumni netwerken
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente en Agenda voor Twente

Connect-U
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente

WIMM
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente

Hier werkt Huis van de Logistiek aan:

Invullen van vacatures in de logistieke sector door profilering 

van de sector, (om)scholen van mensen en beter matchen van 

werkzoekenden en bedrijfsleven.

Resultaten

Eind 2020 zijn er 393 plaatsingen in de logistieke sector 

geregistreerd van de 1.000 die het project als ambitie heeft 

gesteld. Met de gemeente Almelo zijn succesvolle trajecten 

gestart en er is een digitaal platform opgezet om werkzoekenden 

te interesseren voor en te geleiden naar de sector. Ook is een 

learning community gestart voor functies/opleidingen op mbo/ 

hbo-niveau.

Vooruitblik

Het is de ambitie de learning community te verduurzamen 

en beter inzicht te krijgen hoe mensen die geplaatst worden 

in de sectoren te volgen in hun loopbaan. Daarnaast wordt 

gekeken naar samenwerking met de Duitse evenknie (KNI) in de 

driehoek Osnabrück, Bielefeld, Münster.

Budget

Totaal project: €635.000

Regio Deal Twente: €237.500

Agenda voor Twente: €189.720

Hier werkt Alumni netwerken aan:

Activeren van alumni netwerken in Twente, het verstevigen van 

de alumni-infrastructuur en het inzetten van het alumni netwerk 

als ambassadeursnetwerk.

Resultaten

Corona maakte de mogelijkheden voor het organiseren 

van fysieke events niet mogelijk. Verschillende 

benaderingsmethoden bleken in de praktijk lastig meetbaar, 

maar desondanks is er een netwerk ontstaan om via dit spoor 

talent zoveel mogelijk binnen de regio te behouden.

Vooruitblik

Het project wordt in het voorjaar van 2021 afgerond en er 

ligt de intentie om de ingezette reeks van goed bezochte 

netwerkbijeenkomsten te continueren onder de noemer van 

Twente Board. 

Budget

Totaal project: €339.966

Regio Deal Twente: €51.675

Agenda voor Twente: €23.873

Hier werkt Connect-U aan:

Ontwikkelen van vijf business communities op de Stadcampus 

met als doel vergroten aantal banen, samen laten werken van 

studenten en bedrijven aan projecten, innovatie en onderzoek.

Resultaten

Er zijn 5 kwartiermakers benoemd voor de business 

communities. Corona heeft geleid tot enige vertraging in de 

opbouw en verdere groei van de communities. De interesse voor 

het vestigen van bedrijven op de Stadscampus komt op gang.

Vooruitblik

Het is beoogd dat eind 2021 de verbouwing van de 

Stadscampus gereed zal zijn. Dit gaat leiden tot het verder 

kunnen uitbouwen van de communities.

Budget

Totaal project: >€ 10 miljoen

Regio Deal Twente: €273.000

Agenda voor Twente: -

Hier werkt WIMM aan:

Uitbreiden van bestaande Jobopp naar mbo-functies en naar 

meerdere studierichtingen op hbo/wo-niveau. Hiervoor worden 

per jaar circa 45 bedrijven benaderd.

Resultaten

Er waren 6 deelnemende bedrijven in 2020. Corona maakt het 

plaatsen van talent op dit moment lastiger, waardoor ook de 

bijdrage van het bedrijfsleven achterblijft. 

Vooruitblik

In 2021 ligt het doel qua deelnemende bedrijven op 20 en in 

2022 op 25. 

Budget

Totaal project: €102.455

Regio Deal Twente: €51.155

Agenda voor Twente: -

juli 2019 Projectperiode: juli 2019 Projectperiode: 

juli 2019 Projectperiode: juli 2019 Projectperiode: 

oktober 2018 februari 2023nov 2020-april 2021

januari 2020 december 2022nov 2020-april 2021

oktober 2019 maart 2021nov 2020-april 2021

september 2020 december 2022nov 2020-april 2021
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Talent Pact / Talent- en bedrijvenportal
Investeringsprogramma: Agenda voor Twente

FastSwitch
Investeringsprogramma: Agenda voor Twente

Connect Forward
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente

Hier werkt Talent Pact / Talent- en bedrijvenportal aan:

Talentpact richt zich op het ontwikkelen van een platform voor 

het aantrekken en behouden van talent, het terugbrengen brain 

drain saldo en verdubbelen aantal internationals werkend in de 

regio. Dit door een regiefunctie te voeren op talentprojecten 

binnen de investeringsprogramma’s vanuit behoefte bedrijven 

en zo particpatie bedrijven vergroten.

Resultaten

Project is begin 2021 gestart.

Vooruitblik

Verwachting is dat de talentportal in 2021 wordt gelanceerd.

Budget

Totaal project: €370.000  

Regio Deal Twente: -

Agenda voor Twente: €370.000

Hier werkt FastSwitch aan:

Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan de mobiliteit 

op de arbeidsmarkt in Twente, door een methodiek te 

ontwikkelen en middels pilots te ervaren hoe een switch naar 

een kansberoep succesvol kan verlopen. Daarbij wordt om-/

bijscholing ingezet als onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen 

om een overstap te ondersteunen.

Resultaten

Project is begin 2021 gestart.

Vooruitblik

Aanhaking werkgevers in uitwerking pilot en met name in 

scholingstrajecten is aandachtspunt.

Budget

Totaal project: €476.723

Regio Deal Twente: -

Agenda voor Twente: 144.984

Hier werkt Connect Forward aan:

Binden van internationaal talent aan het regionale bedrijfsleven 

en daarmee behouden van dit talent voor de regio.

Resultaten

Door corona is er minder aanloop van internationale studenten 

naar de regio. Er is een mismatch geconstateerd tussen vraag 

naar en aanbod van internationaal talent, waardoor nog maar 1 

concrete match heeft plaatsgevonden.

Vooruitblik

Het project gaat haar plan en aanpak wijzigen, waardoor 

internationale studenten eerder in contact komen met bedrijven. 

Dat gebeurt in gezamenlijkheid met Novel-T, het WTC Twente en 

het Expat Center Oost-Nederland.

Budget

Totaal project: €5.115.640

Regio Deal Twente: €237.400

Agenda voor Twente: -

november 2019 november 2019

november 2019

december 2022 december 2022

december 2022

Process your future
Investeringsprogramma: Agenda voor Twente

Hier werkt Process your future aan: 

Het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod van (gekwalificeerd) 

personeel in de proces- en voedingsmiddelenindustrie is de 

komende jaren niet voldoende om te voorzien in toekomstige 

(vervangings)vraag. PCPT speelt hierop in door gezamenlijk 

ontwikkelen en vormgeven van onderwijs-, bemiddelings- en 

plaatsingsprogramma’s: dé verbinding tussen onderwijs en 

bedrijfsleven in de proces- en voedingsmiddelenindustrie. 

Resultaten

Project is begin 2021 gestart.

Vooruitblik

Aandachtspunten zijn dat de coronacrisies om een nauwe 

samenwerking tussen partners vraagt, en samenwerking wordt 

gezocht met het Twents Fonds voor Vakmanschap. 

Budget

Totaal project: € 964.633

Regio Deal Twente: -

Agenda voor Twente: €220.000

november 2019 december 2022

juli 2019 Projectperiode: juli 2019 Projectperiode: 

juli 2019 Projectperiode: juli 2019 Projectperiode: 

september 2020 december 2021nov 2020-april 2021

januari 2020 december 2023nov 2020-april 2021

september 2020 september 2022nov 2020-april 2021

september 2020 december 2023nov 2020-april 2021
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Ondernemerschap als bindmiddel
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente

TalentIT
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente en Agenda voor Twente

Hier werkt Ondernemerschap als bindmiddel aan:

Ondernemers en startups worden vanuit Novel-T geholpen met 

het opschalen van project-ideeën naar de markt. Dit door de 

trits ‘scouting’ (zoeken van potentiële business cases), ‘inspire’ 

(organiseren van creatons om tot bruikbare business cases te 

komen), ‘start’ (validatie) en ‘grow’ (drie maanden hulp bij de 

versnelling), met aanhaking en inzet van studenten.  

Resultaten

De uitvoering van de genoemde trits komt op gang. Door 

corona is de aanpak omgevormd van fysieke naar digitale 

meetings. De gevraagde financiële deelname van bedrijven 

is tijdelijk verlaagd, o.a. vanwege corona. De ‘inkind’ bijdrage 

vanuit het bedrijfsleven is groot. De deelnemers aan het 

programma geven bij de evaluatie een hoge kwalitatieve 

beoordeling. 

Vooruitblik

Doorgaan op de ingeslagen weg, waarbij het voldoende 

aanhaken van studenten en het mkb een aandachtspunt is, als 

ook de marketing van het concept via de Twentse gemeenten. 

In 2021 is er een mogelijke heroriëntatie op (te) brede 

projectdoelstelling.

Budget
Totaal project: €1.797.200

Regio Deal Twente: €547.200

Agenda voor Twente: -

Hier werkt TalentIT aan:

Het project TalentIT Twente speelt in op de krapte op de 

arbeidsmarkt, specifiek het domein voor IT-gerelateerde 

organisaties. Doel van het project is de beschikbaarheid van 

ICT-personeel in Twente te vergroten door het bieden van 

een geïntegreerde leer- en werkomgeving bij bedrijven en 

organisaties in Twente. 

Resultaten

Het project heeft een vernieuwende aanpak voor IT-talent 

ontwikkeld, die vooral zit in de intermediaire rol voor het bij 

elkaar brengen van het aanbod van studenten en de behoefte 

van bedrijven: 

• Samenwerking met studieverenigingen van Saxion en UT  

 voor het werven van studenten;

• Om studenten een goede begeleiding te kunnen geven  

 is samenwerking met Blooming IT op vakinhoudelijk   

 gebied gelegd. Ook is verkend om met WIMM samen te  

 werken voor begeleiding op gebied van soft skills; 

• Met Saxion en UT is een samenwerkingsovereenkomst  

 gesloten voor programmatische afstemming met vakken  

 in het onderwijs, voor opdrachten bij bedrijven, naast   

 stages, afstuderen en bijbanen.

Hiermee is een netwerk van activiteiten en samenwerking 

ingericht om regionaal studenten te werven, te verbinden 

aan bedrijven en van goede begeleiding te voorzien.

 

Vooruitblik

Fase 1 van het project, dat viel onder de Agenda voor Twente, 

is inmiddels afgerond. Fase 2 is medio 2020 gestart. TalentIT 

zal zich verder ontwikkelen met focus op matching en 

begeleiding, om studenten en bedrijfsleven, vooral mkb, 

eerder en dichter bij elkaar te brengen, vooral in de regio.

Budget

Totaal project: €449.389

Regio Deal Twente: €130.000

Agenda voor Twente: €64.389

juli 2019 Projectperiode: 

juli 2019 Projectperiode: april 2020 december 2023nov 2020-april 2021

september 2018 juli 2023nov 2020-april 2021
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Voor het aantrekken en behouden van talent en bedrijvigheid is de bereikbaarheid 

van Twente een randvoorwaarde. Goede en snelle verbindingen via het spoor, de 

weg, het water en de lucht dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Twente 

ligt strategisch en is de hub naar Duitsland. Dit is van belang voor transport en voor 

overslag van goederen, maar ook voor de mobiliteit van mensen. Met de actielijn 

Bereikbaarheid & vestigingsklimaat blijven we hieraan werken. 

Het bevorderen van het vestigingsklimaat is van groot belang voor het aantrekken van 

bedrijven en talent. Om de aantrekkingskracht van Twente als toonaangevende groene 

technologie regio te vergroten hebben in 2020 de Topwerklocaties in Twente – High 

Tech Systems Park, Kennispark Twente, Stadscampus Connect-U, Technology Base en 

XL Businesspark –, de handen ineen geslagen. Er is geïnvesteerd in het gezamenlijk 

neerzetten van Twente als vestigingslocatie voor bedrijven en talent. Daarnaast 

hebben zowel XL Businesspark als Kennispark Twente zich in 2020  gericht op de 

programmatische concentratie. Er zijn heldere keuzes gemaakt voor thema’s en type 

bedrijvigheid, zodat een herkenbaar profiel ontstaat voor specifieke bedrijven. XL 

Businesspark blijft inzetten op ruimte bieden voor grote bedrijven. Daarnaast vindt 

er een modelshift plaats in de logistiek, waardoor meer containers over het water 

worden vervoerd zodat er minder belasting is over de weg. Dit biedt kansen voor XL 

Businesspark om waarde toe te voegen als overslaglocatie. De verlenging van de kade 

en de realisatie van de gebiedsstrategie draagt hier aan bij. In 2020 steeg Twente naar 

positie 6 als logistieke hotspot in Nederland.  

Kennispark Twente heeft een unieke positie door haar relatie met Universiteit 

Twente. Maar het economisch profiel van Kennispark moet worden aangescherpt. 

Dat gebeurt onder meer met een betere mix tussen kennisbedrijven en overige 

activiteiten. Kennispark Twente heeft als oudste science park in Nederland, last van 

de wet van de remmende voorsprong. De komende jaren komt er meer regie op het 

vestigingsbeleid, zodat er een concentratie van technologiebedrijven ontstaat. 

Dit moet in 2030 ruim 1800 extra banen voor Twente opleveren. De Twente Board 

ondersteunt de ontwikkeling van de topwerklocaties. 

De keuze om de gezamenlijke profilering te concentreren 

op medtech, digital en smart systems, past in de lijn van 

de strategie 2020 – 2025. De topwerklocaties versterken 

het profiel en dragen bij aan de ontwikkeling van 

domeinen waar Twente echt goed in is. Dit helpt bij de 

profilering van Twente in de buitenwereld en zorgt voor 

magneetwerking op talent en bedrijven. 

Daarnaast zet de Twente Board in de lobby vol in 

op snellere treinverbindingen naar de Randstad en 

meerdere bestemmingen in Duitsland. Ondernemers 

vinden snellere treinverbindingen noodzakelijk om de 

toekomstige behoefte aan mobiliteit te vervullen. Een 

snelle verbinding met de Randstad is een belangrijke 

voorwaarde voor het aantrekken en behouden van talent 

in Twente. 

Onder deze actielijn vallen de volgende projecten:

Regio Deal 
Twente

Agenda 
voor 
Twente

Creatieve Broedplaatsen x

Topwerklocaties/XL Businesspark x

Topwerklocaties/Kennispark x

“Het bevorderen van het 
vestigingsklimaat is van 
groot belang voor het 
aantrekken van bedrijven 
en talent.”

Bereikbaarheid & vestigingsklimaat
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Creatieve Broedplaatsen
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente

Doel

Creatievelingen voor de regio behouden en aantrekken om zo 

Twente verder te laten groeien in haar rol als één van de meest 

innovatieve regio’s van Nederland.

Hier werkt Creatieve Broedplaatsen aan:

• Koppelen van kunst, cultuur en technologie; 

• Diversifiëring van het culturele aanbod;

• Stimuleren van het creatieve klimaat.

De regeling Creatieve Broedplaatsen is opgesplitst in drie delen:

•  Broedplaats van Onderop  - voor het oprichten of verder 

ontwikkelen van creatieve (fysieke) verzamelplekken.

•  Project met een Innovatief Karakter – voor ondernemers die 

een innovatief project willen starten.

•  Nieuwe culturele initiatieven  - voor het organiseren 

van programma’s in bestaande plekken waar mensen 

samenkomen, zoals een Kulturhus of bibliotheek.

Planning

• Looptijd: 7-2019 t/m 12-2024.

• 11 broedplaatsen net gestart, cofinancering loopt in 

gedurende realisatie plan per locatie.

• Corona leidt vooralsnog niet tot vertraging, wel effect op 

voortgang in netwerkvorming.

Resultaten

• Doel was minimaal 10 broedplaatsen realiseren. In de 1e 

ronde zijn er 11 toegekend. In 2021 gaat de 2e ronde open.

• Er is een aangescherpt plan ontvangen o.b.v. eerste ronde 

aanvragen.

Budget
Totaal project: €5.910.000

Regio Deal Twente: 2.060.000

Agenda voor Twente: -

Ontwikkelingen en resultaten

De eerste ronde van het project Creatieve Broedplaatsen is 

op 1 september 2020 ingegaan. In totaal zijn er 51 aanvragen 

ingediend, waarvan er 11 een subsidie toegekend kregen. 

Hiermee is de doelstelling van minimaal 10 broedplaatsen 

gerealiseerd.

De regeling Creatieve Broedplaatsen is dusdanig opgezet en 

uitgevoerd dat de resultaten de verwachtingen overstijgen. 

Zowel uit stad als ommeland zijn aanvragen ingediend, wat 

aantoont dat de regio gemotiveerd is plannen te concretiseren. 

Vooruitblik

De focus ligt op het openstellen van de tweede ronde. Alle 

communicatie is erop gericht mensen bewust te maken van de 

deadline. Mede omdat het beoordelen van plannen op volgorde 

van binnenkomst gaat. 

Kansen

In totaal zijn er straks 19 creatieve broedplaatsen gefinancierd. 

Het wordt uitdagend om deze op een dusdanige manier te 

ondersteunen dat minimaal 10 broedplaatsen structureel kunnen 

blijven bestaan na afloop van de subsidieregeling.

Aandachtspunten

Er ligt een grote kans, tevens uitdaging, in de tientallen 

aanvragen die wel potentie hebben maar niet gehonoreerd 

kunnen worden door een eindig budget. Een kans omdat er veel 

plannen zijn die de regio Twente vooruithelpen. Een uitdaging 

omdat die partijen gemotiveerd moeten blijven hun plannen 

door te zetten, zodat deze niet verloren gaan. 

Bekijk hier de video over 
Creatieve Broedplaatsen.

juli 2019 Projectperiode: juli 2019 december 2024nov 2020-april 2021

“In totaal zijn er 51 aanvragen 
ingediend, waarvan er 11 een 
subsidie toegekend kregen. 

Hiermee is de doelstelling van 
minimaal 10 broedplaatsen 

gerealiseerd.”
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https://www.twente.com/twente-board/leren-door-te-experimenteren-in-een-virtual-reality-food-lab
https://www.twente.com/twente-board/techniek-toegankelijk-maken-voor-iedereen-met-makerspace-tkkrlab


XL Businesspark
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente

Doel

Verlengen van de openbare kade op XL Businesspark met 

150 meter. Om zo de verwachte groei van containerstromen 

van en naar XL Businesspark op te kunnen vangen. 

Daarnaast wordt er een nieuwe openbare kade gerealiseerd, 

zodat (daarna) de bestaande openbare kade (onder 

marktconforme condities) kan worden verhuurd aan 

naastgelegen containerterminal (CTT). 

Hier werkt XL Businesspark aan:

•  Openbare kade XL Businesspark met 150 meter 

verlengen;

• Realiseren van een nieuwe openbare kade.

Planning

• Looptijd: 10-2019 t/m 12-2022.

• Enige vertraging vanwege afstemming RWS i.r.t. 

verbreding Twentekanaal. Nog geen aanleiding tot 

verlenging looptijd. 

Resultaten

• Verlengen kade met 150 meter: wijzing 

bestemmingsplan is gepland 25 mei 2021 en 

kapvergunning is verleend.

• Afhandeling containers van 9.000 naar 22.000 wordt 

zichtbaar na realisatie aanleg kade.

• Start onderzoek automatisch voor- en natransport.

Budget

Totaal project: €5.602.000

Regio Deal Twente:  2.300.000

Agenda voor Twente: -

Ontwikkelingen en resultaten

De voorbereiding op het project verloopt volgens planning. 

In 2020 is het schetsplan uitgewerkt tot voorlopig ontwerp, 

op basis waarvan nu een definitief ontwerp en bestek wordt 

opgesteld, in afstemming met o.a. Container Terminal Twente, 

gemeente Almelo, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Twente. 

Het gewijzigde bestemmingsplan is besproken met diverse 

belanghebbenden en heeft in ontwerp ter inzage gelegen. 

De ingediende zienswijzen zijn verwerkt in het ontwerp. De 

vergunning voor het kappen van de bomen is inmiddels 

verleend. Over het aanvragen van de vergunningen (bouw en 

waterwet) en ontheffing (NB-wet) vindt afstemming 

plaats met het bevoegd gezag. Ook vindt er overleg plaats 

met Rijkswaterstaat over de samenloop met het project van 

Rijkswaterstaat ‘Verruiming Twentekanalen’. 

De uitvoering kan starten na het onherroepelijk worden van de 

betreffende vergunningen en verwerving van de ondergrond 

van de staat. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven deze 

grondtransactie na vergunningverlening in behandeling te 

kunnen nemen.

Vooruitblik

Voor XL Businesspark wordt een modelshift voorzien. Dit 

betekent dat na aanleg van de nieuwe kade meer containers/

goederenstromen over het water worden afgewikkeld. Daardoor 

wordt de A1 bovenregionaal ontlast, wat leidt tot een verbeterde 

bereikbaarheid van Overijssel en een beperking van de CO2 

uitstoot. Daarnaast wordt verwacht dat de realisatie van het 

project het internationale vestigingsklimaat versterkt.

Kansen

•  De verlenging van de kade en de realisatie van 

de gebiedsstrategie leidt mogelijk tot significante 

gebiedsinvesteringen van bijvoorbeeld Ecare en Demcon. 

•  Een toename in het aantal afgehandelde containers leidt 

indirect ook tot waardevermeerdering. Deze vermeerdering 

zit hem niet in het verplaatsen van containers, maar juist in 

de inhoud van deze containers. Als doorvoerhaven kan XL 

Businesspark halffabrikaten maken en bewerken waardoor zij 

een hogere waarde krijgen. 

“De uitbreiding van de kade leidt ook tot versterking van het 

internationale vestigingsklimaat en het zal daardoor goed zijn 

voor de werkgelegenheid in de regio. Het leidt tot veel nieuwe 

banen op alle niveaus in de logistiek. Onder de werkzoekenden 

in Twente zitten mensen met kwaliteiten waar de logistieke 

sector kansen en banen voor biedt. Deze doelgroep wordt 

via het Huis van de Logistiek, ook een project in de Regio 

Deal Twente, aangesproken en geschoold om te werken in de 

dynamische logistieke sector van Twente. De Twentse terminal is 

daarmee echt een belangrijke banenmotor”, aldus Jan Geerdink, 

directeur XL Businesspark. 

Aandachtspunt

 De planning van dit project is voor een groot deel afhankelijk 

van de uitvoering van het project ‘Verruiming van de 

Twentekanalen’. Er vindt daarom constructief afstemming plaats 

tussen RBT en Rijkswaterstaat.

Twentse 
terminal
floreert..

juli 2019 Projectperiode: oktober 2019 december 2022nov 2020-april 2021
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https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/twentekanalen-verruimen-vaarweg
https://www.twente.com/twente-board/twentse-terminal-floreert


Kennispark Twente
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente

Ontwikkelingen en resultaten

De Regio Deal projecten op Kennispark Twente komen op 

stoom: de onderzoeks- en voorbereidingsfase komt ten einde 

en de eerste fysieke resultaten van de investeringen vanuit de 

Regio Deal middelen op Kennispark Twente zijn zichtbaar. De 

komende maanden zal er nog veel meer zichtbaar worden, 

waarvoor de afgelopen maanden de (administratieve) basis is 

gelegd.

In november 2018 werd financiering toegekend aan acht 

projecten. Deze projecten zijn in 2019 verder uitgewerkt en 

in diverse gremia besproken en beoordeeld. Dit leidde tot 

een definitieve beschikking vanuit de provincie Overijssel in 

juli 2020, waarvan een eerste tranche werd vrijgegeven voor 

aanvullend onderzoek en haalbaarheidsstudies. 

In een korte periode – juli tot november 2020 – werden vijf van 

deze acht projecten klaargestoomd voor beoordeling door de 

Twente Board. Op 3 december keurde de board deze projecten 

goed. De bijbehorende beschikking voor een volgende tranche 

viel op 22 maart 2021 op de digitale deurmat. 

De uitvoering van de goedgekeurde deelprojecten komen op 

stoom. Zo is voor BREEAM het project aanbesteed, en is voor 

het Green Deal Fonds de subsidieverordening en het Stijlboek 

door de raad vastgesteld. Voor de slimme verbinding tussen 

B&S park en de Campus liggen de eerste schetsen klaar. Voor 

Connectivity / WiFi is een eerste proof of concept opgeleverd, 

is de technische haalbaarheid aangetoond en worden binnenkort 

pilots gestart. Ook liggen de plannen voor de verbouwing en de 

verduurzaming van het pand voor de Studententeams klaar.

Vooruitblik

Kennispark Twente richtte zich midden jaren tachtig als 

eerste Nederlandse sciencepark op de combinatie R&D en 

ondernemerschap. Daarnaast behoort Kennispark Twente tot 

de top van de Nederlandse campussen. Toch is het park aan 

een opknapbeurt toe.

Kansen

•  Verbeteren mix kennisbedrijven en vrijetijdsvoorzieningen, 

woning en andere bedrijvigheid.

• Aanscherpen economisch profiel aanscherpen.

Aandachtspunten

•    Versnipperd eigendom – 60 verschillende 

vastgoedeigenaren, waarvan 58 particuliere beleggers.

• Herinrichting van het park.

Deelprojecten Kennispark Twente

 • BREEAM-gebied en -gebouw

 • Shared services / Middengebouw

 • Green Deal Fonds

 • Kennispark geeft Energie

 • Slimme verbinding

 • Connectivity / WiFi

 • Huisvesting Studententeams

 • Gezamenlijke programmering topwerklocaties

 • Bijdrage aan Gebiedsorganisatie

juli 2019 Projectperiode: september 2019 december 2022nov 2020-april 2021

Doel

Creëren van een omgeving waar talent graag wil werken, 

aanvullende faciliteiten die nieuwe innovaties mogelijk 

maken, een scherpe focus op medische technologie, een 

betere verhouding tussen kennisbedrijven en overige 

bedrijven en meer ontmoetingsplaatsen voor studenten en 

bedrijven.   

Hier werkt Kennispark Twente aan:

•  Faciliteren van verspreiding van hoogwaardige kennis 

door kenniswerkers van verschillende grote en kleine 

bedrijven technologische ervaring te laten delen en kunde 

te combineren;

•  Kritische massa van Twente toplocatie vergroten door 

vruchtbare relaties met vele samenwerkingspartijen 

van buiten de campus en door tal van netwerken van 

toeleveranciers of andere kennisinstellingen in en buiten 

Twente.

Planning

• Looptijd: 12-2019 t/m 12-2022.

• 5 deelplannen goedgekeurd TB jan 2021, 1 deelplan  

apr 2021, 1 deelplan nov 2021.

• 90% middelen door beschikt aan gemeente Enschede.

Resultaten

• Verbeteren en verduurzamen fysieke en bebouwde 

omgeving.

• Stimuleren ontmoeting en open innovatie.

• 1e fase succesvol afgerond (haalbaarheid).

• KPI’s 8 deelprojecten in beeld, deelplannen Q1 2021 

goedgekeurd.

Budget

Totaal project: > €80 miljoen

Regio Deal Twente: €6.345.000

Agenda voor Twente:  -
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Een toenemende vraag naar grondstoffen die steeds schaarser worden stelt ons voor 

grote maatschappelijke opgaven. In de actielijn Circulaire economie & duurzaamheid 

dragen we bij aan een energieneutrale  regio in 2050, efficiënte inzet en het optimaal 

hergebruiken van grondstoffen en aan de ontwikkeling van een duurzame agrarische 

sector. Alleen dan blijft Twente een prettige en welvarende regio, waar we in goede 

gezondheid met een gezond leefmilieu kunnen wonen, werken en recreëren. 

Wereldwijde maatschappelijke opgaven bieden kansen voor economische 

ontwikkeling. In 2020 is focus aangebracht door te kiezen voor circulair textiel en 

kringlooplandbouw. Voor beide clusters is technologische kennis en innovatief 

vermogen van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe toekomstgerichte 

business modellen. Twente biedt door haar ruimte, letterlijk en figuurlijk, de 

mogelijkheid om als proeftuin te fungeren. In Twente kunnen partijen experimenteren, 

ideeën testen, producten schaalbaar maken en pilots draaien. Naast het proeftuin 

karakter, kenmerkt de actielijn Circulaire economie & duurzaamheid zich door de 

inzet op structurele gedragsverandering. Dit is van belang voor de consument, de 

eindgebruiker van producten. Maar gedragsverandering begint ook bij bedrijven 

en de industrie zelf. In 2020 zagen we dat buitenlandse marktpartijen Twente in 

toenemende mate goed weten te vinden vanwege de verandering die in Twente 

te weeg wordt gebracht op het gebied van techniek en duurzaamheid. Twente 

is, weliswaar nu nog voor niche markten, hard op weg om ook internationaal te 

verworden tot een toonaangevende groene technologie regio. 

Twente heeft reeds een lange geschiedenis op het gebied van textiel. Textiel heeft 

de regio veel gebracht. Ook nu anno 2020 zien partijen in Twente kansen voor de 

toekomst. Verschillende ketenpartners zijn een nieuwe samenwerking aangegaan 

op het gebied van circulair textiel. De partijen hebben een ketenaanpak ontwikkeld, 

waarin ze voor de onderdelen inzameling, sortering, verwerking en spinnen een 

nieuwe samenwerking zijn aangaan. Hiermee wordt, met name door mechanische en 

chemische recycling, gewerkt aan het terugdringen van de textiele afvalberg. 

Ook wordt bewustwording gecreëerd en bijgedragen aan de maatschappelijke transitie 

naar een circulaire economie. 

De ontwikkeling op het gebied van textiel in Twente 

staat niet op zichzelf. De regio is als één van de vier 

nationale locaties aangewezen, waarbij elke locatie een 

eigen accent in de transitie van circulair textiel heeft. 

Twente richt zich als regio op de ontwikkeling van vezel- 

en recyclingtechnieken. Arnhem staat voor circulair 

design, Tilburg voor bedrijfskleding en Amsterdam voor 

business en branding. Kortom, ook op het gebied van 

textiel krijgt Twente erkenning als een regio die sterk 

in techniek is. Deze erkenning neemt ook steeds meer 

Europese vormen aan.

Twente wil toonaangevend worden op het gebied van 

verduurzaming van de landbouw, door de ontwikkeling 

van technologie en kennis. In 2020 hebben agrariërs,

onderwijsinstellingen en bedrijven diverse proeftuinen 

samengewerkt, aan een duurzame agrarische sector 

en kringlooplandbouw. Het beoogde resultaat is, naast 

duurzame economische activiteiten en werkgelegenheid, 

ook het behoud van een vitaal landelijk gebied. Tevens 

ontstaan door het stimuleren van het maatschappelijk 

debat nieuwe kansen en meer ruimte, waardoor 

vastgestelde beleidskaders en regelgeving naar de 

toekomst kunnen worden bijgesteld. 

Onder de actielijn Circulaire economie & duurzaamheid 

vallen de volgende projecten:

Regio Deal 
Twente

Agenda 
voor 
Twente

Circulair Textiel x x

Mineral Valley Twente x x

Circulaire economie & duurzaamheid
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Circulair Textiel
Investeringsprogramma:  Regio Deal Twente en Agenda voor Twente

Doel

De impact van TexPlus op langer termijn is het verbinden 

van netwerken en vergroten van een circulaire textielhub voor 

kennis, innovatie, onderwijs en industrie in Twente. 

•  Aantonen en versnellen opschalingspotentieel ‘closed-

loop’ textielrecycling: naar een circulair textiel ecosysteem, 

waarin de nadruk ook ligt op het versterken van de Triple 

Helix.

•  Kennis, innovatie en opleidingscentrum (mbo, hbo) voor 

circulair en duurzaam textiel voor Nederland en Europa.

•  Twente als koploper circulair textiel, waarbij we één van 

de hubs zijn van DCTV voor recycling technologien.

Stichting TexPlus bestaat uit: 

Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente  

(kringlooporganisaties Het Goed en De Beurs), SaXcell BV, 

Saxion, Frankenhuis BV en Enschede Textielstad innovatie 

BV. In 2020 is de Stichting TexPlus bekrachtigd met een Raad 

van Toezicht. De meerjarenstrategie is ontwikkeling 

en wordt afgestemd met de Twente Board. 

Hier werkt Circulair Textiel van Texplus aan:

•  Inzameling post-consumer textiele afvallen verdubbelen 

naar 3000 ton;

•  Sorteren fracties geschikt voor hergebruik verdubbelen  

naar 4000 ton;

•  ‘Monostreams’ van hoogwaardige grondstoffen,  

via closed-loop recycling van textiel naar textiel; 

•  Hoogwaardige circulaire producten, markten en 

toepassingen identificeren, waardoor 7 miljoen kg minder 

textiel wordt verbrand en daarmee circa 20 miljoen kg 

broeikasgassen wordt vermeden; 

• Nieuwe werkgelegenheid textielindustrie Twente;

•  Nieuwe partners in regio, provincie (Ov, Gld), 

grensoverschrijdend. 

Resultaten

• Inzameling textiel is achtergebleven door sluiting 

textielcontainers. (1.200 i.p.v. 2.000 ton).

• Citizens Lab geschikt gemaakt voor digitale uitvoering 

(wordt hervat voorjaar 2021).

• Opnening Textiel Lab vertraagd (naar februari 2021).

• Opening pilot plan Saxcell in Goor.

Planning

• Looptijd: 9-2019 t/m 9-2023 (verlengd).

• Risico/mitigatieanalyse en aanpak voor intellectueel 

eigendom zijn opgeleverd eerste jaar conform 

beschikking.

Budget

Totaal project: €11.017.869

Regio Deal Twente: €2.800.000

Agenda voor Twente: €1.050.000

“Stichting TexPlus laat het Twentse textielhart weer 

opnieuw kloppen en is steeds beter te vinden. De 

ambities reiken verder dan alleen Twente. We willen in 

Twente een voorbeeld zijn voor de hele textielindustrie, 

van inzameling tot hergebruik en ontwikkeling van 

nieuwe circulaire textiele materialen en eindproducten. 

Dit draagt enorm bij aan het wereldwijd vergroten van 

effectieve inzameling en recycling. Onderdeel van het 

project is om inwoners bewust te maken van wat zij bij 

kunnen dragen aan de circulaire textielketen om zo de 

negatieve impact op het milieu te verminderen.” 

 

Na vliegende start in 2019, gooide Corona in het 

voorjaar van 2020 roet in het eten en is er een verlenging 

gekomen voor het programma t/m 2023 i.p.v. 2022. 

Hieronder een korte update per partner om te zien 

hoeveel stappen er ondanks corona zijn gezet.

Online Texlab voor gedragsanalyse gescheiden inzamelen 

textiel 

Twente Milieu heeft begin 2021 online Texlabs gehouden 

om meer inzicht te krijgen in gedrag rondom gescheiden 

inzamelen. Dit draagt bij aan het doel om gescheiden 

textielafval te verhogen en meer bewustwording te creëren 

rondom het belang hiervan. De resultaten van dit onderzoek 

volgen. Daarnaast laat de gemeente Almelo sinds kort ook 

onder andere haar textielafval ophalen door Twente Milieu, 

wat ten goede komt aan het volume voor inzameling en de 

bewustwording onder inwoners van die gemeente. Die extra 

inzameling komt van pas, aangezien de inzameling textiel 

helaas is achtergebleven door sluiting textielcontainers. 

(1.200 i.p.v. 2.000 ton).

Regionaal Textielsorteercentrum Twente  

De kringloopbedrijven De Beurs en Het Goed hebben hun 

sorteerwerkzaamheden in respectievelijk Tubbergen en 

Enschede in augustus 2020 samengevoegd in één bedrijf: 

Het RTT. Het RTT sorteert het textiel uit dat door Twente 

Milieu wordt gebracht. De uitbraak van de corona-epidemie 

heeft gezorgd voor minder ontvangen textiel, door het sluiten 

van de textielcontainers in de periode van 

maart t/m augustus 2020. Daardoor is 1.200 ton gesorteerd 

i.p.v 2.000 ton. Corona heeft ook gezorgd voor een lagere 

personele bezetting, doordat de werknemers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt en vanuit het COA grotendeels niet 

aanwezig konden zijn. Samen met Frankenhuis onderzoekt 

het RTT de mogelijkheden om met technische hulpmiddelen 

beter te kunnen sorteren, om meer hoogwaardige recycling  

mogelijk te maken.

Veel ontwikkelingen bij Frankenhuis 

Dit textielrecycling bedrijf heeft een verkenning 

uitgevoerd over de (on)mogelijkheden van recycling om 

de aanvoer en verwerking van textiel beter op elkaar aan te 

laten sluiten en om ontbrekende bewerkingstechnieken te 

kunnen ontwikkelen voor nog betere hoogwaardige 

recycling. In april 2021 is gestart met een nieuwe lijn 

om materiaal te verpoederen in samenwerking met 

het laboratorium van Saxion. De verwachting is dat de 

commerciële toepassing nog twee tot drie jaar op zich 

laat wachten. Directrice Tich Vanduren: “We bereiken veel 

met TexPlus en ik verwacht met Frankenhuis het komende 

jaar te verdrievoudigen in personeel en lab activiteiten.”

Opening Circulair Textiel Lab als eerste in Nederland 

Op 3 februari 2021 is het Circulair Textiel Lab bij 

Saxion officieel en feestelijk geopend onder grote 

belangstelling van ca. 250 online bezoekers. In het lab 

ontwikkelen partners, studenten, onderzoekers en 

bedrijven mechanische en chemische technieken om op 

proefschaal zoveel mogelijk textiel te recyclen en nieuwe 

grondstoffen te maken voor de textielindustrie. Hiervoor zijn 

eind 2020 diverse machines en instrumenten aangeschaft 

om het circulaire textiel van de toekomst te ontwikkelen. Het 

is het eerste kennis- en innovatiecentrum van Nederland dat 

bijna alle onderdelen van een kledingstuk kan recyclen. 

 

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris Infrastructuur 

en Waterstaat, was bij de digitale opening aanwezig: 

“De ecologische voetafdruk van de textielindustrie is 

groter dan die van de lucht- en zeevaart bij elkaar. Met 

dit circulaire textiellab en de samenwerking in de keten 

met overheden en kennisinstellingen, kan de circulaire 

textielindustrie echt een vlucht nemen. Circulair is de 

toekomst.”  

juli 2019 Projectperiode: september 2019 september 2023nov 2020-april 2021
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Proeffabriek van SaXcell geopend 

SaXcell, ontwikkelaar van een  recyclebare vezel, heeft in 

november 2020 een pilot plant (proeffabriek) geopend in 

het pand van textielbedrijf Permess in Goor dat vanaf 

1 januari 2021 operationeel is. Dit biedt SaXcell de 

mogelijkheid zo’n 100 kilo vezels per dag te produceren 

en dat is een belangrijke ontwikkeling met het oog op de 

kwaliteitsbewaking. 

Nieuwe machine om samples te testen 

Enschede Textielstad heeft als industriële duurzame weverij 

waar met natuurlijke en lokale garens stoffen voor de 

mode- en interieurindustrie worden geproduceerd onlangs 

een machine aangeschaft om samples te testen op slijtage 

en pilling. Er zijn diverse materiaaltesten uitgevoerd met 

(post-consumer) gerecyclede garens en er wordt momenteel 

georiënteerd op de aanschaf van nieuwe machines om 

wendbare, schaalbare (pilot)productie mogelijk te maken. 

Daarbij zijn veel onderzoeken gedaan door studenten 

die bijdragen aan het doel om circulaire duurzame 

innovaties te ontwikkelen voor vraaggestuurde gerecyclede 

textiel alsmede voor het sluitend maken van een gezonde 

business case in de vermarketing van deze textielstromen.  

Mineral Valley Twente
Investeringsprogramma: Regio Deal Twente en Agenda voor Twente

Hier werkt Mineral Valley Twente aan:

Ontwikkelen van proeftuinen gericht op verbeteren 

bodemkwaliteit, verduurzamen van de landbouw en  

toepassen nieuwe technieken en innovatie o.a. 

in precisielandbouw.

Resultaten

Het opzetten van proeftuinen is succesvol, het 

doorontwikkelen van twee proeftuinen binnen de Regio 

Deal Twente loopt wat achter. Het project kende vertraging 

door corona en de hack bij de gemeente Hof van Twente.

Vooruitblik

Het bestuur van Mineral Valley Twente heeft in februari 2021 

haar vernieuwde missie en visie vastgesteld. Daarmee zal 

komende jaren meer nadruk komen te liggen op realisatie, 

praktische toepasbaarheid en schaalbaarheid.

Budget

Totaal project: €2.500.000

Regio Deal Twente: €500.000

Agenda voor Twente: €500.000

juli 2019 Projectperiode: oktober 2018 juli 2023nov 2020-april 2021

> TexPlus is 1 van de 200 ‘best practices’ in het kader van de ‘Transition to a circular economy’ van de EU Green Deal.
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Vouchers 
Agenda voor Twente 
De Agenda voor Twente stimuleert (jonge) ondernemers te innoveren door vouchers beschikbaar te stellen. Die kunnen 

bijvoorbeeld worden ingezet voor een kennis- of ontwikkelvraag voor vernieuwing van producten, productieprocessen of 

diensten die aansluiten bij één of meer actielijn(en). 

Memsnap: ‘leren leren,’ door een nieuwe app die leidt tot 

betere resultaten en betere studiekeuzes.

Bedrag (in €)

2.500 sep-2019 mrt-2020

apr-2020

jul-2020

jun-2020

apr-2019

aug-2019

okt-2019

nov-2019 dec-2020

dec-2020

dec-2021

nov-2019

jul-2019

10.000

7.500

7.500

7.500

2.500

3.000

Van Tot

Solar Team Twente: ontwikkelen en toepassen van nieuwe 

technologie voor zonneauto, en daarmee ook boeien en 

binden van studenten aan Twente.

Kids4Twente: kinderen in primair onderwijs kennis laten 

maken met technologie. Elk jaar wordt een maatschappelijke 

uitdaging gekozen. 

BCorp introductie Twente: BCorporation is een keurmerk om 

ondernemers met een praktisch kader te ondersteunen in 

het verbeteren en laten groeien van hun organisatie. Mens, 

milieu en maatschappij zijn het uitgangspunt. 

Circulaire business case RIBO: RIBO heeft een unieke 

positie in Twente en Overijssel in de markt van historische 

bouwmaterialen. Dat is het vertrekpunt voor het sluiten 

van de ringlopen in de bouw, door vraag en aanbod 

van bouwmaterialen bij elkaar te brengen. Project in 

samenwerking met Pioneering en Saxion. 

Website stageplaatsen werkgevers en studenten: 

ondernemers van bedrijven uit Hellendoorn-Nijverdal 

presenteren hun aanbod voor stageplaatsen gezamenlijk 

en op een laagdrempelige manier om lokaal talent aan te 

trekken.

WirWar: organisatie van een gaming event (LAN-party + 

E-sports) voor Twentse bedrijven en studenten. Zo kunnen 

studenten en bedrijven kennis met elkaar maken en meer 

zichtbaarheid creëren. Organisatie in samenwerking met 

tech-bedrijven en studenten.

Grensoverschrijdende 
samenwerking
Grensoverschrijdende samenwerking is een 

onderwerp dat specifiek aandacht heeft binnen de 

investeringsprogramma’s. De samenwerking met Duitse 

partners biedt volop kansen. Twente kijkt met een 

360 graden bril naar zaken als de ontwikkeling van de 

economie, de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid van Twente 

en innovatie. Dat maakt Twente een hub naar Duitsland 

en daarmee hebben we een unieke propositie richting Den 

Haag en Brussel als het gaat om de centrale opgaven waar 

de regio aan werkt. 

In de eerste fase van de uitvoering van de Regio Deal 

Twente, zijn over alle actielijnen grensoverschrijdende 

initiatieven gedefinieerd. Veelal waren dat 

haalbaarheidsstudies en onderzoeken om te kijken waar 

projecten in de Regio Deal Twente een nog grotere impact 

kunnen maken door een grensoverschrijdende dimensie toe 

te voegen. Daarbij was een belangrijk criterium om te kijken 

waar ook Duitse partners mee willen investeren. Grenswerk 

is een voorbeeld, een verdere versterking van een bestaande 

structuur om de kansen op de arbeidsmarkt aan beide 

zijden van de grens te ontsluiten. Deze dienstverlening 

wordt binnen de Regio Deal Twente uitgebreid met 

een stage- en afstudeerfaciliteit voor studenten uit het 

beroepsonderwijs (mbo/hbo). Daarnaast wordt gewerkt aan 

het inzichtelijk maken van wat er gebeurt in de grensregio 

via het project Grenslandmonitor. Zo kunnen initiatieven en 

programma’s beter worden onderbouwd vanuit trends en 

met behulp van data. 

Als laatste voorbeeld zijn de startup systemen van 

Twente (Novel-T) en Münster met elkaar verbonden 

binnen het initiatief REACH dat in 2020 is gestart. In 

de tweede fase van de uitvoering van de Regio Deal 

Twente (2021), wordt gekeken welke projecten de meeste 

potentie hebben om verder in te investeren. Daarvoor is 

een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd, waarvoor in 

samenwerking met regionale partners en het ministerie 

van BZK nadere plannen worden uitgewerkt. Daarbij 

wordt aangehaakt op de samenwerkingsovereenkomst 

tussen Oost-Nederland en Münsterland, de recent 

afgesloten Memorandum of Understanding met IHK Nord 

Westfalen en Oost NL en de Euregio strategie 2030 die in 

2020 is vastgesteld. 
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https://www.twente.com/twente-board/oost-nederland-en-munsterland-versterken-de-economische-banden


4. Basisinfrastructuur 5. Financiële voortgang

De afgelopen jaren is nadrukkelijk ingezet op intensivering van de samenwerking tussen de diverse partijen in de basisinfrastructuur. 

Gezamenlijk zorgen deze partijen voor het onderhoud van het ecosysteem. Deze opgave wordt op termijn beoogd te worden 

gedaan, door de nog te vormen uitvoeringsorganisatie van de Twente Board. In 2020 is gestart met de transitie, zodat de 

uitvoeringsorganisatie in 2021 daadwerkelijk zijn beslag kan gaan krijgen.

Het Rijk heeft 30 miljoen euro beschikbaar gesteld 

vanuit de Regio envelop voor de Regio Deal Twente. 

Beide tranches van 15 miljoen euro zijn inmiddels als 

decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds uitgekeerd 

aan de Provincie Overijssel. Daarvan is 29,1 miljoen euro 

aan concrete project toebedeeld of gereserveerd. De 

0,9 miljoen euro Rijksmiddelen nog beschikbaar binnen 

de Regio Deal Twente wordt, samen met de regionale 

cofinanciering die hiervoor nog beschikbaar is, ingezet 

voor het verder versterken van bestaande actielijnen 

en projecten in de Regio Deal. Daarbij is oog voor de 

kansen die er liggen in het herstel na corona, mede in 

relatie tot nationale en Europese fondsen als multiplier. 

Als voorbeeld heeft de Twente Board begin 2021 plannen 

goedgekeurd om het Medtech Cluster Twente verder te 

versterken. Dat cluster is bewezen als kracht van Twente 

tijdens het bestrijden van het coronavirus en biedt kansen 

richting het Europese REACT-EU fonds.
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De gevraagde regionale publieke cofinanciering van 30 

miljoen euro is begroot en voor een groot deel toegekend 

aan projecten. De provincie Overijssel brengt 20 miljoen 

euro cofinanciering in. De regio Twente 10 miljoen 

euro, deels vanuit de Agenda voor Twente, deels vanuit 

individuele gemeenten binnen concrete projecten. Het 

deel van de cofinanciering dat is gekoppeld aan private 

investeringen in vastgoed en gebiedsontwikkeling, staat bij 

provincie en gemeenten begroot, maar wordt gerealiseerd 

bij goedkeuring van het private deel of definitieve 

besluitvorming in individuele raden. Het nog beschikbare 

deel van de regionale cofinanciering wordt ingezet samen 

met de nog beschikbare Rijksmiddelen, zoals beschreven 

in bovenstaand figuur.

Business in Twente - acquisitie
Realisatie:

•  6 bedrijfsvestigingen

•  3 bedrijfsuitbreidingen

• € 45 miljoen investeringen

•  236 arbeidsplaatsen

• Bedrijven afkomstig uit VS,  

Zuid-Afrika, Maleisië en Nederland

Techniekpact Twente 
• Talentontwikkeling in het 

onderwijs  

•  Behoud technisch talent

•  Samenwerking HR-platform

•  Promotie Hightech

ROC/Vakmanschap:
• Regionaal investeringsfonds mbo 

(bijdrage voor PPS, katalysator 

van vernieuwing in mbo, 

professionalisering docenten/

praktijkbegeleiders, etc).

• TechWise Scale-up (bijscholing 

medewerkers Fit for the Future, 

samenwerking ROC van Twente, 

REMO, SMEOT en STODT)

• Direct2Job (duurzaam naar werk 

voor Entree- en Pro studenten; 

samenwerkingsverband ROC van 

Twente, 14 Twentse gemeenten, 

ondernemersverenigingen, Werkplein 

Twente en bedrijven)

11%

3%
21%

11%

25%

11% 18%

Basisinfrastructuur 2020 (totaal verplicht budget € 1,755 miljoen) 

Twente Branding
•  Groei aantal unieke bezoekers platform  

twente.com naar ruim 300.000

•  Verdubbeling aantal sollicitanten naar  

2500 per maand

•  Bijna de helft van de bezoekers op twente.com  

is tussen de 18 - 35 jaar

•  Media inzet gemaximaliseerd op Talent 

campagne 

•  Campagne ‘Earth is calling... Twente’ gericht  

op oplossingen voor COVID-19

•  Transitie naar Twente Board Development 

organisatie

Novel-T
• Regionale Innovatie-hub 

• Scouting van onderzoeksprojecten voor valorisatie en ondersteuning aan bedrijven hierin

• Uitvoering Toegang tot Talent

• Nieuwe business ideeën vanuit MKB ontwikkeld, in samenwerking ontwikkeld en naar 

marktintroductie gebracht

• Inspiratie en support 17 START Bootcampus en begeleiding 171 deelnemende teams aan  

Start programma

• Bemensing corona-loket tijdens 1e corona golf en > 1000 contactmomenten met mkb-ers

Pioneering
• Netwerk Bouw & Infra

• Aanjaagteam Woningbouw Overijssel

• Praktijklab Twentse Woningcorporatie (MDO labs)

• Human Capital Agenda Bouw & Infra

• Proeftuinen Circulaire Bouw & Infra

Uitvoeringsorganisatie
• Investeren in Twente: 

gezamenlijke uitvoering 

investeringsprogramma’s 

• Voortgangsgesprekken projecten

• Verkennen nieuwe projecten

21%

18%

25%

3%

11%

€ 1,755 
mln

11% 11%

Rijksmiddelen Regio Deal Twente

Regionale cofinanciëring Regio Deal Twente
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Techniek als motor

Arbeidsmarkt & talent

Bereikbaarheid &
vestigingsklimaat

Circulaire economie &
duurzaamheid

Grensoverscheidende 
samenwerking

Naast de vastgoedinvesteringen
is een punt van aandacht projecten 
rond innovatie en talent waar de 
privateco�nanciering die is begroot 
en sterk achterblijft.Dit vraagt een 
nadere analyse in sepember, waarde 
eerste stappen al voorzijn geïniteerd 
aan dehand van voorliggende voort-
gangrapportage.

Realisatie cofinanciering Regio Deal Twente per actielijn
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Begroot in projecten
Gerealiseerd

2020 was het eerste volledige jaar van uitvoering en het eerste beeld van de 

gerealiseerde financiering, zowel publiek als privaat, is beschikbaar. Het publieke 

deel van de financiering van projecten is gezekerd en wordt gerealiseerd conform 

de verstrekte beschikkingen aan projecten. Waar sprake is van onder-uitputting van 

de publieke middelen door projecten, wordt gewacht met uitkeren van de volgende 

tranche, zodat financiering van projecten pas houdt met de voortgang en geboekte 

resultaten. Het private deel van de cofinanciering loopt achter. Corona heeft daar zeker 

invloed op, dat is ook zichtbaar in een aantal vergelijkbare Regio Deals in het land. 

Bedrijven maken bijvoorbeeld een pas op de plaats in deze onzekere economische tijd 

als het gaat om investeringen in innovatie en talent. Daarnaast wordt de realisatie van 

een groot deel van de private investeringen in vastgoed gestart in 2021, bijvoorbeeld 

binnen projecten Kennispark Twente en Kampus in Rijssen/Holten. Daarmee trekt 

dit beeld naar verwachting bij in 2021. Maar het is nog wel onduidelijk hoe het 

economisch herstel vorm krijgt na corona en of daarmee de investeringsbereidheid bij 

bedrijven bijtrekt. Binnen Twente Board is daarom afgesproken om een nadere analyse 

te maken van de cofinanciering en de mogelijke noodzaak tot bijsturen. Want corona 

heeft grote impact, maar is ook een gegeven waar projecten binnen de actielijnen 

mee zullen moeten omgaan. Deze nadere analyse komt beschikbaar bij de volgende 

voortgangsrapportage in november 2021.  

6. Vooruitblik
De Twente Board blijft de komende jaren werken aan het behoud 

en de verdere versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid 

en het verdienvermogen van Twente. Het verstevigen en het verder 

uitbouwen van de samenwerking tussen beroeps- en hoger onderwijs, 

onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijfsleven blijft belangrijk. Met 

de komende jaren een belangrijke focus op het binden en boeien van 

talent.

Inmiddels is ook de impact van corona voor de samenleving als 

geheel, maar ook voor de Twentse economie nog altijd hevig merkbaar. 

Zo is voor ondernemers het afgelopen jaar de prioriteit verschoven 

van maximaal leveren naar overleven. Dat hebben we ook in deze 

voortgangsrapportage kunnen zien; een aantal projecten heeft 

vertraging opgelopen. Nu we hopelijk aan de vooravond staan van 

verdere versoepelingen zal ook de focus van het bedrijfsleven zich gaan 

verleggen op het werken aan een gezonde toekomst waarbij ook meer 

ruimte is voor het vermogen om te investeren. Vertragingen hebben 

immers in veel gevallen weer geleid tot nieuwe vormen van aanpak en 

heeft bijvoorbeeld ook op veel vlakken geleid tot snellere digitalisering. 

Het ligt in de verwachting dat deze trend zich zeker zal doorzetten en 

ook weer nieuwe kansen zal opleveren!

“De focus blijft op 
binden en boeien 
van talent.” 

Realisatie cofinanciëring Regio Deal Twente per actielijn
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Deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage ‘Investeren 

in Twente’ is een uitgave van de Twente Board. 

De Twente Board is verantwoordelijk voor de 

investeringsprogramma’s Agenda voor Twente en 

Regio Deal Twente. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar  

info@twenteboard.nl

www.twenteboard.nl

Juni 2021

Colofon
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