Editie februari 2020

Bekijk de webversie

Twente is een topregio om te wonen en te werken. En dat willen we graag zo houden.
Met de Agenda voor Twente en Regio Deal Twente investeren we in de toekomst van een
krachtige regio met volop potentie. Daarom brengen we vanaf nu al het moois dat
bijdraagt aan het stimuleren van ons doel ‘Een groene technologische topregio’ samen in
één nieuwbrief. Natuurlijk hopen wij dat u de ontwikkelingen in Twente blijft volgen. Wilt u
deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden.
Iedere nieuwsbrief nemen we een ander thema onder de loep. Deze editie staat in het
teken van ‘Arbeidsmarkt & talent’.

Totaalimpuls voor leefbaarheid en brede
welvaart
Regio Deal en Agenda voor
Twente: het zijn beide meerjarige
investeringsprogramma’s. Maar
wat is precies het verschil? En
hoe verhouden deze
programma’s zich tot elkaar?
Agenda voor Twente kan gezien
worden als het fundament en de
Regio Deal Twente als
versneller.

Meer weten

Vijf vragen aan Anka Mulder
De Regio Deal Twente is rond. De start
is bezegeld en overheid, onderwijs,
ondernemers en andere partijen in
Twente zijn aan de slag. We stelden vijf
vragen over dit onderwerp aan Anka
Mulder, bestuursvoorzitter van Saxion en
lid van de Twente Board.
Anka Mulder: "Persoonlijk zie ik de Regio
Deal Twente niet als een einddoel, maar
als een tussenstap naar een hoger doel
en de samenwerking die nu ontstaat is
het eerste succes van de Deal”.

Lees meer

Minister Schouten roemt samenwerking
tussen bedrijfsleven en onderwijs in
Twente
Begin januari was Carola Schouten in
Twente om in de praktijk kennis te
nemen van aansprekende projecten uit
de Regio Deal. Ze ging langs bij Remo
en Vakopleidingscentrum West-Twente
in Rijssen.
Carola Schouten: "Wat ik mooi vind is de
aanpakmentaliteit, ze gaan aan de slag
en ze doen het gewoon. Dat is ook de
spirit van de regiodeals."

Lees meer

Succesvol jaar voor Twents Fonds voor
Vakmanschap
Het eerste jaar voor Twents Fonds voor
Vakmanschap zit erop, en
hoe! Eind januari stond de bus van de
publiekscamapgne IKBINDR in
Oldenzaal. In deze campagneweek
werden specifiek de inwoners van
Oldenzaal gemotiveerd om te blijven
investeren in zichzelf en de toekomst.
Het project Twents Fonds voor
Vakmanschap is één van de eerste
projecten in de Agenda voor Twente en
de Regio Deal Twente. Dit project is een
goed voorbeeld van het versterken van
de regionale arbeidsmarkt en Twents
talent.

Lees meer

What’s in it for me? – de betrokkenheid
van ondernemers
“Ondernemers, onderneem mee in deze
prachtige Regio Deal!”. Die oproep deed
Regina Nieuwmeijer vorig jaar tijdens het
driedubbel interview met haar, Hans ter
Steege en Hans Lesscher. “Want samen
maken we de Regio Deal Twente tot een
succes!”. En deze oproep deed ze met
succes, want inmiddels raken steeds
meer ondernemers in de regio
geïnteresseerd in de mogelijkheden en
kansen van de Regio Deal Twente.

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:
€50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart
Actieweek ‘IKBINDR bie’ zoekt in Oldenzaal nieuwe vakmensen
Minister Schouten vliegt met drones en leert metselen bij werkbezoek aan dynamisch
Twente
Met keurcompost een gezonde bodem voor ons allemaal
Twentse ondernemers nieuwe jaar in met drank, bitterballen en rockende gedeputeerde
Twente als groene toptechnologische regio
Burgemeester Van Veldhuizen: ‘Twente sterker merk dan Overijssel’
ROC van Twente ontwikkelt zelf opleidingen voor de toekomst
Deze escape room is het nieuwe klaslokaal van ROC van Twente
Kindcentrum Magenta in Delden wint publieksprijs ‘Duurzaam Gebouw Award’
Gemeente Hengelo wil af van de wegwerpmaatschappij
Universiteit Twente wil met games meer bewustzijn over voedsel creëren
Geert Braaksma eerste drager erespeld Trotse Tukker
Tubbergen werkt aan toegankelijkheid

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 regiodealtwente@regiotwente.nl toe aan uw adresboek.

