Editie april 2020

Bekijk de webversie

Het is een roerige tijd. De afgelopen weken is de wereld om ons heen door het
coronavirus ingrijpend veranderd. Maar zoals de Twente Board al zegt: Samen komen we
sterker uit deze crisis. De bedrijven, de kennisinstellingen, de overheden, we doen het
samen. Er is een stroom van creativiteit op gang gekomen en er zijn mooie initiatieven
ontstaan om de regio in deze ‘coronatijd’ te ondersteunen. In de wekelijkse nieuwsflits
van Twente Board ‘Investeren in Twente in tijden van corona’ delen we initiatieven en
verhalen over hoe we elkaar steunen in deze moeilijke tijden. De eerste editie ontvangt u
aanstaande woensdag 22 april.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de inzet van Twentse innovaties in de strijd tegen
het coronavirus. Verder leest u over de ontwikkelingen op Kennispark Twente en het
Advanced Manufacturing Program (AMP). Wij spraken Anne-Wil Lucas (Kennispark
Twente) en Biba Visnjicki (AMP) vlak voor het uitbreken van de coronacrisis.

Corona en de impact op Twente
We kunnen er niet omheen: de
coronacrisis heeft een behoorlijke
impact op Twente. Naast de
maatschappelijk impact, komen
bedrijven in liquiditeitsproblemen en
ontstaan er door het coronavirus
bredere economische effecten. Hoe
hard de Nederlandse en Twentse
economie geraakt zal worden, is nog
niet te voorzien. Zowel het kabinet als
decentrale overheden en regionale organisaties hebben besloten maatregelen te treffen
om te ondersteunen en negatieve economische gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer

Vijf vragen aan Anne-Wil Lucas
Kennispark staat bekend als één van de
economische paradepaardjes van
Twente. Het was in de jaren ‘80 de
eerste innovatiecampus van Nederland
waar een brug werd geslagen tussen de
kennis van de Universiteit Twente en het
bedrijfsleven.
Hoe blijft Kennispark één van de meest
concurrerende ecosystemen waar
wetenschap wordt omgezet in banen?
We stelden Anne-Wil Lucas,
gebiedsdirecteur Kennispark, deze en
vier andere vragen over het Kennispark.

Lees meer

Twente: een advanced manufacturing
hub met Europese uitstraling
De wereldwijde maakindustrie verandert
in een razendsnel tempo door
digitalisering en robotisering. Deze
evolutie naar Industrie 4.0 vereist nieuwe
productietechnologieën en
arbeidskrachten die zijn opgeleid en
getraind voor de nieuwe
productiewereld.
Biba Visnjicki, projectleider van het
Advanced Manufacturing Program
(AMP): “Het is essentieel dat de
maakindustrie de kennisoverdracht in
digitale innovaties binnen productie in
hoog tempo ontwikkelt en toepast. Het Advanced Manufacturing Program ondersteunt de
maakindustrie hierbij”.

Lees meer

Het belang van een goed
vestigingsklimaat voor Twente
Het vestigingsklimaat van een stad of regio
bepaalt de aantrekkelijkheid voor mensen
om er te komen wonen. En daarmee ook in
grote mate het woonplezier.
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat bindt
ondernemers en talent aan de regio,
bijvoorbeeld door zich er te vestigen. Maar
wat is een vestigingsklimaat precies? En
hoe werkt Twente aan een aantrekkelijke en bereikbare regio?

Lees meer

Nog meer in het nieuws…
Agenda voor Twente en Regio Deal Twente komen regelmatig in het nieuws. Hieronder vindt
u een overzicht van de verschillende nieuwsartikelen. Klik op de links om de inhoud van het
betreffende artikel te bekijken:
Twente Board tegen gemeenten: sla handen ineen bij aanpak crisis
Deze Twentse ondernemers strijden tegen corona
Twente geeft 150 miljoen euro uit waar gaat dat geld naartoe?
Koningin Máxima brengt onverwacht bezoek aan Demcon in Enschede
Gyula is verknocht aan Twente en vraagt jongeren mee te denken over de toekomst
UT staat beademingsapparaten af
Demcon uit Enschede maakt 500 beademingsapparaten
Speeddate moet voorkomen dat Twentse start-ups verzuipen
TwenteMilieu hangt tijdelijk slot op textielcontainers in Almelo
Provincie komt bedrijven tegemoet om gevolgen coronacrisis in te dammen
Tegen landelijke trend in meer nieuwe vacatures in Twente
Twente Board strijdlustig na massaontslag Apollo Vredestein
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