Editie januari 2021

Bekijk de webversie

Wim Boomkamp neemt je mee...
Het jaar 2020 is afgesloten. Een jaar vol
beperkingen, met aan het eind van het
jaar weer een nieuwe lockdown. Het zijn
ingrijpende maatregelen van een jaar dat
al zo heftig was. En ik begrijp dat dit niet
meevalt. Voor niemand. We kunnen
geen maatregelen veranderen, maar
willen samen werken aan perspectief.
Nu, aan het begin van 2021, worden de
maatregelen nog verder aangescherpt.
We gaan er echter vanuit dat dit jaar in
het teken zal staan van het herstellen
van de gevolgen van de coronacrisis.
Zorgen voor een krachtig herstel van de
regionale economie. Dat gaat ons samen lukken, daar ben ik van overtuigd.
Het coronavaccin gaat ons dit jaar helpen om langzamerhand met elkaar meer
bewegingsvrijheid te krijgen. We moeten nog even volhouden, maar er is perspectief.
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. Via de combinatie van kennis en
ondernemerschap stimuleren we met elkaar de economische ontwikkeling. In een
innovatief klimaat zoals wij dat hebben gaat het om wat je kunt, maakt en doet met
techniek. Van vakmanschap tot onderzoek door de wetenschapper, en van start-up tot
bedrijf in de maakindustrie. Deze unieke kracht van Twente vormt ook de inhoud van
deze nieuwsbrief.
Tot slot is de samenstelling van de Twente Board gewijzigd vanwege het vertrek van
boardlid Hans Kroeze. Met het vertrek van Hans kwam een rol vanuit het bedrijfsleven
vrij. Sinds 1 januari heeft de Twente Board zich versterkt met René Veenendaal. Met
René haalt de board een schat aan ervaring binnen op het gebied van circulaire
economie. Ik wil Hans Kroeze bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de Twente Board
en René Veenendaal heel veel succes wensen.
Wim Boomkamp
Voorzitter Twente Board

Dennis Schipper, Boardlid en CEO van Demcon: "Innovatie
draait op creativiteit, ondernemerschap én op
samenwerking."

Een nieuwe fase voor Techniekpact Twente
Zeven jaar geleden startte het
programma Techniekpact Twente.
Programmadirecteur Ton Beune was
vanaf het begin betrokken en zette zich
in om talent aan de regio te verbinden.
Nu draagt hij het stokje over aan de
nieuwe uitvoeringsorganisatie van de
Twente Board. Hoe kijkt hij terug op zijn
tijd bij Techniekpact Twente? Welke
concrete veranderingen brengt dit met
zich mee? En wie neemt het stokje van Ton Beune over?

Lees het hier

Bouwen aan regionale verbindingen met technisch talent
Om Twente te laten innoveren en groeien
hebben bedrijven in de regio behoefte aan
technisch hoogopgeleid talent. Door een unieke
samenwerking tussen de Universiteit Twente en
de Vrije Universiteit in Amsterdam, kunnen meer
studenten een technische opleiding gaan volgen.
Ook is het voor regionale bedrijven belangrijker
dan ooit om nóg zichtbaarder te worden voor
hoogopgeleid talent. In het Regio Deal-project Leonardo bundelen we krachten in het
aantrekken en ontwikkelen van talent en worden waardevolle verbindingen gelegd met
het bedrijfsleven in Twente. Marike Rupert vertelt erover.

Lees hier hoe project Leonardo bouwt aan regionale verbindingen

De markt verkennen met MKB-programma Innovate Go
Het mkb versnellingsprogramma
Innovate GO van Novel-T en Provincie
Overijssel is in volle gang. Tijdens dit
programma werken mkb-teams 18
weken aan de ontwikkeling en het
vermarkten van een gevalideerd idee
voor een product of dienst. Hierbij
krijgen zij de kennis, coaching en
begeleiding die nodig is voor de eerste
stappen richting de markt. Afgelopen
week rondden de mkb-teams van de eerste track het programma succesvol af, pitchten
de teams van track twee hun eerste resultaten en startte er weer een nieuwe track.
Jotem Waterbehandeling is een van de eerste deelnemers, gestart in september. Ook zij
rondden het programma succesvol af tijdens de Innovation Day op 19 januari. Directeur
Rob Borgerink en sales- en marketingmedewerker Lisanne Schuttert vertellen over hun
deelname.

Benieuwd naar de ervaring van Jotem met Innovate Go? Lees het hier

Samen bouwen aan een groene, technologische topregio
De Twente Board staat voor het versterken
van de brede economie in Twente. Centraal
staan het behoud en de versterking van de
bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons
verdienvermogen. De Twentse ondernemers
nemen hierin steeds meer het voortouw. Ze
laten hun stem gelden binnen de Board en
politiek. De afgelopen tijd zijn cruciale
stappen gezet.
In magazine INN’Twente vertellen een
aantal ondernemers over hun samenwerking
in en met de Twente Board in een mooie
serie verhalen.

Lees het eerste verhaal uit de serie hier

Doorstart voor GrensWerk en TalentIT
De investeringsprogramma’s van de Twente Board kennen een dynamische programmering.
Deze is gericht op kansrijke en regionale initiatieven die bijdragen aan de unieke
technologische topregio Twente, het strategisch plan van de Twente Board en de vier
actielijnen. In december zijn nieuwe gelden toegekend aan twee al lopende projecten,
GrensWerk en TalentIT. Beide projecten kunnen met de nieuwe gelden verder werken aan
onze gezamenlijke doelstellingen.

Lees meer over de doorstart van GrensWerk en TalentIT

Bekijk de vacature Directeur Twente Board Development

Meld je aan voor het Campus Café op 18 februari
Nieuw jaar, nieuwe doelen. Zie jij al voor je wat je wilt bereiken de komende tijd en wat of wie
je daarbij nodig hebt? Visualiseren en dromen over je toekomst is belangrijk om het ook waar
te maken. In deze editie van Campus Café lijnen we het thema 'regeren is vooruitzien' uit:
van het regeren van het land tot het regeren van de markt. In verschillende sessies gaan we
in op het thema. Leer alles over het houden van een sterke pitch, motion capturing of ga mee
in de wereld van gezichtsherkenning met behulp van Artificial Intelligence. Bekijk het hele
programma.
Datum: donderdag 18 februari 2021
Tijd: 15.00 - 17.30 uur
Locatie: livestream

Meld je hier aan voor het Campus Café

En verder in het nieuws ...
De Twente Board en de investeringsprogramma's komen regelmatig in het nieuws. Hieronder
een overzicht van de verschillende nieuwsartikelen. Klik op de link om het artikel te lezen:
Twente presteert beter dan gemiddeld tijdens economisch herstel
Jaarverslag lobby 2020: Zoomend samenwerken, verbinden en resultaten boeken
Mooie afspraken gemaakt voor Twente in het jaarlijkse overleg MIRT!
Straks in een uur naar Amsterdam? Twente zet in op aftak Hogesnelheidslijn
Bedrijfsleven verenigt zich officieel in Ondernemend Twente
Innovatie: Dit slimme apparaat uit Hengelo vangt het coronavirus
Innovatie: VR-bril uit Twente helpt bij traumaverwerking

De Twente Board is een strategie orgaan. De board bestaat uit
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden. Alle boardleden zijn in het bezit van een groot hart voor
Twente en met een groot netwerk.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@twenteboard.nl toe aan uw adresboek.

