Juni 2021 - Gelukkig bouwt talent aan de groene
technologie regio Twente

Bekijk de webversie

Wim Boomkamp neemt je mee...
Onlangs mocht een aantal culturele
instellingen in Twente haar deuren
openen als onderdeel van enkele
landelijke testevents. En met succes;
want vanaf 5 juni kan iedereen in Twente
weer live genieten van een
tentoonstelling, een theatervoorstelling,
een concert of een film. Wat hebben we
dit lang moeten missen. Dit is een heel
belangrijke stap, ook al kunnen de
instellingen nog niet zoveel publiek
ontvangen zoals ze gewend waren voor
de coronacrisis.
Een veelzijdig en kleurrijk cultureel aanbod is cruciaal voor een aantrekkelijk leef- en
vestigingsklimaat. Dit werd ook benadrukt tijdens onze talentsessie op 20 mei. In deze
nieuwsbrief blikken we hier op terug met een artikel en video over Creatieve
Broedplaatsen Twente: dit keer vanuit het perspectief van student Maxine die stage loopt
bij één van de elf broedplaatsen in Twente.
Ook lees je het verhaal van talent Nisa, die zich succesvol heeft laten omscholen. Dat het
vasthouden van creatief en ondernemend talent een belangrijke voorwaarde voor de
economische bedrijvigheid van Twente is, blijkt ook uit de andere mooie initiatieven die
gebundeld zijn in deze nieuwsbrief.
Het zijn stuk voor stuk mooie en belangrijke initiatieven waarmee we in Twente echt het
verschil gaan maken om de regio sterker en veerkrachtiger te maken. Veel leesplezier!
Wim Boomkamp
Voorzitter Twente Board

Kampus bouwt aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt
Twente heeft talent veel te bieden. Helemaal door
alle digitale en innovatieve ontwikkelingen. Daarin
wordt stevig geïnvesteerd. Kampus, gebouw vol
talent, wil een etalage worden voor nieuwe
innovaties, waar een dynamische leeromgeving
voorop staat. Binnenkort gaat de schop voor de
aanvullende nieuwbouw de grond in.

Benieuwd naar het verhaal? Lees het hier.

Van medewerker in een callcenter naar Junior Developer
Investeren in talent blijft een must om onze
Twentse economie vitaal te houden. Daarom
maken ondernemers, overheid en onderwijs het
mogelijk om vakmanschap blijvend te
ontwikkelen.
Nisa is een Twents talent en werkte tot voor kort
in een callcenter. Haar interesses lagen altijd al
bij het vak ‘development’. Het was dan ook haar grote droom om zich te zich te laten
omscholen. Met de scholingsvoucher van het Twents Fonds voor Vakmanschap kon ze
de opleiding ‘Junior Developer’ bij Adwise Academy volgen.

Benieuwd naar haar verhaal? Lees en bekijk het hier.

Leren door te experimenteren in een VR Food Lab
Twente heeft zich ontwikkeld tot één
van de meest innovatieve regio’s van
Nederland. Maar in de regio willen we
verder groeien. Hierbij speelt het
stimuleren van o.a. een creatief klimaat
een grote rol. Creatieve Broedplaatsen
helpen talent naar Twente te halen en
hier te houden. Eén van de
gerealiseerde broedplaatsen in Twente
is Virtilab053 van Digital Chef.
Maxine is student aan de opleiding ‘Voeding en voorlichting’ van het Zone.college en
loopt stage bij deze broedplaats. Hier leert ze door te experimenteren in een Virtual
Reality Food Lab.

Benieuwd naar haar verhaal? Lees en bekijk het hier.

Terugblik talentsessie donderdag 20 mei
Donderdag 20 mei was het zover: onze online sessie 'Gelukkig bouwt talent aan de groene
technologie regio Twente'. We zoomden in op de talentprojecten uit onze
investeringsprogramma's en gingen, onder leiding van dagvoorzitter Sandy Nijhuis, in
gesprek met talenten uit de projecten zelf! Voorzitter Wim Boomkamp gaf een voorproefje
van de resultaten uit de voortgangsrapportage die in juni verschijnt en Gyula
Rychtarski reflecteerde op de talentprojecten vanuit haar rol als Programmamanager Talent.
Ook het publiek deed enthousiast mee. Dat smaakt naar meer!
Heb je de sessie gemist? Geen probleem! Kijk de uitzending hieronder terug.

Sessie gemist? Kijk de uitzending hier terug.

Maak jij het verschil voor Twente?
Wil jij het verschil maken voor Twente? Kom werken bij de uitvoeringsorganisatie van de
Twente Board en werk met toonaangevende bedrijven en onderwijsinstellingen om samen
impact te maken binnen en buiten de regio.

Check alle vacatures hier!

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:
Meld je aan voor het Campus Café op 17 juni | Medische technologie in de versnelling
Oost-Nederland en Münsterland versterken de economische banden
Twente Board roept kabinet op: investeer met ons in techniek, talent en bereikbaarheid
Jelmer ziet kansen in Twente voor techniek en starters
Demcon en AI zijn met elkaar verweven
Nederlandse innovatieclusters vragen nieuw kabinet om meer samenhang in
investeringsbeleid
Universiteit Twente verwelkomt Vinod Subramaniam en Machteld Roos in het College van
Bestuur
Advies: Samen de lat hoog leggen - Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie

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 nieuws@twenteboard.nl toe aan uw adresboek.

