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Bekijk de webversie

Wim Boomkamp neemt je mee...
Oost-Nederland drukt een steeds grotere
stempel op de economie van Nederland,
blijkt uit het onderzoek ‘De kracht van
Oost 2.0’, waarin wetenschappers de
staat van de Oost-Nederlandse
economie en de kansen voor de
toekomst onderzochten. En deze kansen
zijn er volop in Twente! We zijn een
ondernemende regio, met innovatieve
bedrijven, onderwijsinstellingen en een
overheid die dit ondersteunt. De
inhoudelijke koers van ons strategisch
plan, dat we in september vorig jaar
lanceerden, zet in op Twente als
toonaangevende groene technologische regio.
Om ook in de toekomst een duurzame economie te hebben, is het voor een stedelijke
regio steeds belangrijker om focus en specialisatie te hebben. In Twente zien we dat er
de afgelopen jaren een sterk medische technologie cluster is ontstaan. Een cluster waar
bedrijven en kennisinstellingen belangrijke bijdragen leveren aan (maatschappelijke)
wereldwijde vraagstukken op het gebied van gezondheid. Met onze unieke kennisposities
dragen we concrete oplossingen aan. Hiermee komt een betere, betaalbare
gezondheidszorg dichterbij, evenals de versnelde introductie van nieuwe zorginnovaties.
Dat levert brede werkgelegenheid, nieuwe producten, groei van bedrijven en behoud van
talent op. Deze ontwikkeling moeten we onderhouden en uitbouwen, zodat het bijdraagt
aan welvaart en welzijn voor iedereen in Twente.
Wim Boomkamp
Voorzitter Twente Board

Twente profileert zich als relevante MedTech regio
Twente staat van oudsher bekend
om zijn sterke hightech sector,
vaak vanuit onderzoeksbasis
binnen kennisinstellingen. Binnen
onze hightech regio is een
krachtig Life Sciences & Health
topcluster ontstaan. Bedrijven,
kennisinstellingen en
zorginstellingen werken samen
om een stevige bijdrage te
leveren aan een betere en
efficiëntere gezondheidszorg. De bedrijvigheid op het gebied van medische technologie
groeit in Twente hard. Er zijn steeds meer innovatieve spin-off bedrijven vanuit de
universiteit ontstaan. Hierdoor kunnen innovaties snel gevalideerd, getest en
geïmplementeerd worden, onder andere via het TechMed-Centrum.

Benieuwd naar de ambities op het gebied van medische technologie?
Lees het hier

Boardlid Bert Tijhof over het belang van samenwerken in
triple helix.

Zorgtechnologie ontwikkelen voor en met Twentse burgers
De Twente Board focust zich op het versnellen
van het toepassen van innovaties in de zorg. Dit
doen ze samen met wetenschappers,
zorgprofessionals, ondernemers én burgers. Het
succes van technologische innovaties wordt
namelijk bepaald door de mate waarin deze
aansluit op de gebruiker en zijn omgeving. De
burger als eindgebruiker is partner in het
ontwikkelen, toepassen en evalueren van zorgtechnologieën. Dit gebeurt in het TOPFIT
Citizenlab, waar wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen, in nauwe samenwerking met
Twentse burgers. In de eerste projectperiode zijn ongeveer 400 Twentse burgers bereikt
in de pilots van het Citizenlab.

Lees meer over de toepassing van citizen science bij TOPFIT Citizenlab

Impact op positieve gezondheid met de Smart Health
Community
In Connect-U, een voormalig
ziekenhuis dat wordt getransformeerd
tot een hippe stadscampus, krijgt een
Smart Health Community gestalte.
Deze community is een fysiek en
digitaal Fieldlab waar regionale
partners op een innovatieve manier
samen werken aan gebruikers gerichte
oplossingen. Met als doel om de
kennishub van Nederland te zijn voor
gezond gedrag en impact te hebben op positieve gezondheid. “Om deze doelen te
bereiken zijn sterke verbindingen en een intensieve samenwerking tussen onderwijs,
business, talent en welzijn nodig. Ik geloof dat je echt grip op gezondheid krijgt als je
positieve krachten bundelt. Het bouwen aan een sterke innovatie community is een
belangrijke eerste stap”, vertelt René Stam, ondernemer en oprichter van Stichting
GameLab Oost en aanjager van de Smart Health community.

Lees hier wat de Smart Health Community voor Twente betekent

Innovaties in de zorg dragen bij aan vitale regio
Twente is sterk in het bedenken en
ontwikkelen van innovatieve oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken. Niet
alleen regionaal, maar ook nationaal en
internationaal vinden innovaties uit Twente
hun weg. Ook op het gebied van de zorg:
oplossingen uit Twente leveren een directe
bijdrage in de medische wereld. Deze innovaties dragen bij aan een vitale regio: een
gezondere bevolking en een boost voor de economie. Innovatie in de Zorg is daarom één
van de vier focusgebieden van de Twente Board.

Lees meer over het impactportfolio Innovatie in de Zorg

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:
Onderzoekers van twee Twentse onderwijsinstellingen genomineerd voor Prins Friso
Ingenieursprijs
Verpleeghuisbewoners komen bij TMZ weer in beweging
Kinderen plassen niet meer in hun broek met deze innovatieve blaassensor
Betere zorg door slim combineren van data
Samen werken aan de gezondheid en het welzijn van de Twentse bevolking
Het Circulair Textiel Lab opent haar deuren
Twente als proeftuin voor GFT-afval als compost in de Twentse landbouw
Samen krijgen we de Twentse cirkel rond

Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 weer stap verder
Op 29 januari heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven de Ontwikkelagenda OV 2040
aangeboden aan de Tweede Kamer. De investeringen die in de Ontwikkelagenda staan
genoemd, moeten er uiteindelijk voor zorgen dat op nog meer plekken altijd binnen tien tot
vijftien minuten een trein, metro, tram of bus rijdt.

Lees hier meer over Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 en de
ambities van Twente

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.

