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Bekijk de webversie

Techniek zit historisch in het DNA van Twente. Ook vandaag de dag is het een
belangrijke motor voor onze regio. De ondernemende hightech regio Twente
stimuleert innovatie en ondernemerschap op het gebied van techniek. Dat is in
deze tijden belangrijk om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Én om
internationaal voorop te blijven lopen. We blijven dan ook sterk inzetten op
vernieuwing en innovatie, waarbij techniek een evenwichtige motor blijft voor alle
sectoren. We investeren in technische kennis en in nieuwe technologieën voor de
toekomst. Hoe we dat doen? Je leest het in onze nieuwsbrief.

Wim Boomkamp neemt je mee...
De strijd tegen het coronavirus blijkt een
zaak van lange adem. Na een
stapsgewijze versoepeling binnen de
intelligente lockdown die ondernemers in
diverse sectoren meer lucht gaf, heeft
het kabinet vorige week de
coronamaatregelen weer aangescherpt.
Helaas is het einde nog niet in zicht.
Deze onzekere tijden vragen om
veerkracht van ons allemaal. Ik heb veel
gevoel bij en respect voor iedereen die
dagelijks met deze onzekerheid moet
gaan.
De provincie Overijssel heeft op 1 oktober een breed pakket aan maatregelen voor
duurzaam herstel van de coronacrisis gepresenteerd met een totaal bedrag van 135
miljoen euro. Vanuit Twente zitten we ook niet stil. Vorige week hebben we gezamenlijk
het Rijk opgeroepen om te investeren in faciliteiten, kapitaal en ontwikkelkracht om de
sterke groei en potentie van het Twentse MedTech-cluster te kunnen door ontwikkelen.
Het coronavirus toont het grote belang van medische technologieën.
Ik zie ook dat veel evenementen en werkbezoeken worden verplaatst naar een virtuele
omgeving en dat ondernemers hun creativiteit inzetten. Dat geeft mij hoop en vertrouwen
dat we ons uit deze crisis kunnen innoveren. Samen navigeren we ons naar de toekomst.
Wim Boomkamp
Voorzitter Twente Board

Digitale kansen optimaal benutten met de Digitale
Werkplaats Twente
De rol van digitalisering in organisaties
heeft door de coronacrisis een
behoorlijke vlucht genomen. De
coronacrisis maakt noodzakelijk dat
bedrijven versneld digitaliseren. De
plannen voor de Digitale Werkplaats
Twente waren er al vóór de
coronacrisis en inmiddels is het project
ook van start! Wij spraken met Robin
Effing, lector Digital Intelligence & Business bij Saxion, over de voordelen van deze
digitale werkplaatsen en waarom bedrijven in Twente hier écht aan mee moeten doen.

Lees meer

Kinderen en techniek: de gouden combinatie voor de
toekomst van Twente
We leven in een samenleving waar
techniek een steeds belangrijkere rol
speelt, vooral in Twente. Twente
profileert zich immers als groene
technologische topregio en heeft
techniek in haar DNA. Toch kampen we
met een groot tekort aan technisch
talent. Daarom is het belangrijk dat
kinderen op jonge leeftijd in aanraking
komen met techniek en dat ze ontdekken
hoe spannend techniek is. Bij Tetem en Techniekpact Twente weten ze daar alles van.

Lees meer
Wilja Jurg, directeur Tetem, vertelt in 2 minuten hoe zij zich met Tetem inzet om kinderen al
jong kennis te laten maken met techniek.

Twente vraagt rijk om mee te investeren in doorontwikkeling
medische technologie
De coronacrisis laat opnieuw zien waar
Twente sterk in is: medische
technologie. Zeker de laatste maanden
werkten ondernemers, onderzoekers
en kennisinstellingen in Twente in een
snel tempo aan de nieuwste innovaties
op het gebied van medische
technologie om samen het virus klein
te krijgen. Om Twente hierin te laten
groeien is het noodzakelijk dat er nu
wordt geïnvesteerd in faciliteiten en daarom vroeg Twente het Rijk mee te investeren in
de doorontwikkeling van medische technologie.

Lees meer

Aleid Diepeveen: "Door onze krachten te bundelen kunnen
we met slimme technologie vooroplopen."
Tijdens de coronacrisis bleek hoe
waardevol de samenwerkingen zijn die
de laatste jaren tot stand zijn gekomen.
Aleid Diepeveen, programmaleider
Agenda voor Twente, is trots op de
samenwerkingen die de grond uitschoten
tijdens de crisis: "We staan voor
uitdagingen die veel te groot zijn om in je
eentje aan te pakken. De technische
oplossingen zijn vaak al voorhanden,
maar we moeten samen de processen eromheen inrichten. Door de krachten te bundelen
kunnen we tempo maken, wendbaar zijn en met slimme technologie vooroplopen.”

Lees meer

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:
Breng je stem uit voor ESF-nominatie Leven Lang Ontwikkelen Twente
Kinderen kunnen bouwen aan een toekomst in de techniek bij Hangar21
"Onze studenten implementeren innovatie"
INNTwente: Samen veerkrachtig uit de crisis
Artificial Intelligence komende jaren in de spotlight
Mooie kansen voor Twente met het Nationaal Groeifonds
Herijking strategische agenda Twente Board
De crisis maakt kracht van Twente zichtbaar
Twente kijkt met angst en beven, maar ook met hoop uit naar Prinsjesdag

De Twente Board is een advies- en lobbyorgaan. 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.

