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Bekijk de webversie

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 kampt onze samenleving met een groot tekort
aan technisch talent. Het aantrekken, opleiden en behouden van talent is daarom
een belangrijk streven. Met voldoende vakmanschap in de regio kunnen we de
technische motor in Twente draaiende houden.
Ook familiebedrijven houden de motor voor de Twentse economie draaiende. Ruim 70%
van alle bedrijven is een familiebedrijf. Door het stokje generatie op generatie over te
geven, zorgen deze bedrijven ook voor het behouden van talent in de regio. En wist je dat
ook huisvesting een belangrijke rol speelt bij het aantrekken en behouden van talent voor
de regio? Je leest het in deze nieuwsbrief.

Wim Boomkamp neemt je mee...
De afgelopen maanden ben je wellicht
ingehaald door de dagelijkse hectiek
veroorzaakt door de coronacrisis. Dit
geldt voor ons allemaal. Vanuit de
Twente Board hebben we de afgelopen
maanden ook niet stil gezeten. Samen
met onze partners in de regio hebben we
hard gewerkt aan ons strategieplan
2020-2025, dat dient als basis voor de
nieuwe uitvoeringsorganisatie waar
ondernemers, onderwijs en overheid
samen werken aan de economische
agenda van Twente. Want samen
bouwen we aan de toekomst van
Twente. En alleen samen kom je verder. We kijken uit naar de intensivering van ons
partnerschap!
Ook zijn we verheugd dat de Tweede Kamer met ingang van september 2020 nagenoeg
volledig het parlementaire werk hervat. Langzaam komen ook de werkbezoeken weer op
gang. Zo brengen staatssecretaris Knops en Europarlementariër Chahim deze maand
een bezoek aan Twente. We zijn trots om hen een veerkrachtige en vitale regio te laten
zien met volop kansen om economisch sterk te blijven.
Blijf dapper en vooral gezond!
Wim Boomkamp
Voorzitter Twente Board

Familiebedrijven in Oost-Nederland zien kansen voor de
toekomst
Nederland verkeert in onzekere tijden.
Voor veel ondernemers is het afwachten
hoe hun bedrijf uit de crisis komt. Dit
geldt ook voor familiebedrijven. Staat de
toekomst van het familiebedrijf op het
spel? Kunnen familiebedrijven hun
medewerkers behouden en wat is de
impact op de familieverhoudingen? We
spreken hierover met Lucien Perizonius,
voorzitter van de Verenigde
Maakindustrie Oost (VMO).

Lees meer
Ook de provincie ondersteunt familiebedrijven in Overijssel en daarom komt er extra geld vrij
om hen klaar te maken voor de toekomst. Bij Family Next kunnen familiebedrijven
begeleiding en ondersteuning aanvragen. Kijk en luister naar de persoonlijke
videoboodschap van Twente Boardlid Eddy van Hijum.

Investeren in talent: een leven lang ontwikkelen
Investeren in ontwikkeling van je
werknemers is voor bedrijven van groot
belang om snel in te kunnen spelen op
de veranderende marktvraag. Juist ook
nu is het essentieel dat bedrijven de
kans bieden voor nieuw, jong talent.
Het Vakopleidingscentrum WestTwente erkent dit belang en investeert
in een leven lang ontwikkelen.

Lees meer

Madelein kwam voor de techniek naar Twente
Madelein van der Jeugd is opgegroeid in
een klein dorpje met slechts vijf huizen in
de provincie Groningen en ging tijdens
haar studie Technische bedrijfskunde op
kamers in de grote stad. Voor haar
afstudeerstage koos ze heel bewust voor
Twente. “De technische maakindustrie
vind je niet veel in Groningen, maar wel
in Twente! Het bevalt me erg goed in
Twente, niet alleen bij Aeronamic, maar
ook in mijn vrije tijd.”

Lees meer

Twente, dé regio om te wonen
Door de coronacrisis worden mensen
gedwongen om de digitalisering te
omarmen. Deze omslag heeft niet alleen
effect op de manier van werken, maar
ook op wonen. En wist je dat huisvesting
een belangrijke rol speelt voor het
aantrekken en behouden van talent voor
de regio?

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:
Sneltest voor corona kan uit Nederland komen
Sterk artificial intelligence ecosysteem in Oost-Nederland
Overijsselse bestuurders voorzichtig optimistisch na gesprek met minister over N35
Miljoenen exra voor impuls Overijsselse bedrijfsterreinen
Twente: spectaculaire stijging aantal internet vacatures
Regio wil met broedplaatsen creatief talent binden aan Twente
Ingrid Jansen directeur Mineral Valley Twente
Minister sluit samen met Saxion bizar studiejaar af in Enschede

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.

