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Bekijk de webversie

Voor u ligt de eerste “Nieuwsbrief Regio Deal Twente”. Zeker niet de laatste! Met grote
regelmaat ontvangt u een update over de Regio Deal Twente. Binnen twee maanden gaat
het gebeuren: dan sluit het Rijk met Twente de Regio Deal Twente ‘Groen Technologisch
Topcluster’. In deze nieuwsbrief vertelt programmaleider Jasper Kerkwijk wat er allemaal
al gebeurd is en wat er op stapel staat en stelt dealmaker René ten Hove zich voor. Tot
slot zetten we twee projecten: TalentIT en TopFit, in de spotlights.

Eind op weg met Regio Deal Twente
“We zijn een eind op weg met de uitwerking van onze
Deal”, zegt programmaleider Jasper Kerkwijk trots. “De
dag in november 2018 dat bekend werd dat het Rijk 30
miljoen euro beschikbaar stelde voor regio Twente, kan
iedereen zich denk ik nog goed herinneren.”
Sinds de toezegging werken de verschillende partijen
samen hard aan de uitwerking van de Deal. Daar ligt de
kracht van Twente, samenwerking tussen verschillende
partijen: Twente Board, veertien gemeenten, provincie Overijssel, bedrijfsleven en
onderwijs- en kennisinstellingen. De basis voor deze samenwerking is gelegd met de
investeringsagenda Agenda voor Twente, waar de elf projecten en vier actielijnen in de
Regio Deal ook op gebaseerd zijn. De Deal heeft in de hele regio krachten losgemaakt,
energie opgeleverd, mooie kansen geboden en beweging in gang gezet. Dit is het
startpunt van een langjarige intensieve samenwerking tussen Rijk en regio.

Lees meer

Op je visitekaartje staat dealmaker…
René ten Hove is dealmaker namens het Rijk voor de
Regio Deal Twente. Hij gaat in op enkele hamvragen: wat
doet een dealmaker precies en wat zijn de eerste
ervaringen van het Rijk met de Regio Deal?
“Zelf hecht ik niet zo aan de naam ‘dealmaker’, op mijn
naamkaartje staat dan ook dat ik deel uit maak van het
Team Regio Portefeuille”, vertelt René ten Hove. “Samen
met de betrokkenen vanuit de regio werkt het team de ingediende voorstellen uit tot
afsprakendocumenten. Dit doe ik voor de besteding van de €30 miljoen uit de Regio
Envelop voor Twente. Voor de zomer willen we het afsprakendocument laten
ondertekenen door alle betrokken partijen. Dan kan Twente echt aan de slag…”

Lees meer

TalentIT in de startblokken
Nog heel even en het gaat van start: het project TalentIT.
TalentIT is een samenwerking van verschillende
organisaties en provincie Overijssel om talentvolle
studenten te behouden voor Overijssel. Coen Beernink,
programmamanager van TalentIT, vertelt over het project.
Talent behouden voor de regio
“Twente en Overijssel hebben op IT-vlak een topstatus en
er is volop werk voor IT’ers”, benadrukt
programmamanager Coen Beernink. “Toch zien we nu dat
studenten na hun opleiding naar de Randstad vertrekken
en daar aan het werk gaan. Met TalentIT willen wij de
vertrekkende IT-studenten uit de regio en de tekorten bij
technische bedrijven downsizen".

Lees meer

TOPFIT: levensbestendig en efficiënte
zorg
“We staan in de zorg voor grote uitdagingen, nu en in de
nabije toekomst. Zowel het Rijk als de regio voelen de
stijgende druk op zorgkosten, de toename van het aantal
ouderen en chronisch zieken en het personeelstekort in
de zorg. Het vergroten van de toegankelijkheid,
betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg staat al jaren
hoog op de beleidsagenda en leidt tot de huidige oproep
van het Rijk om zorg zoveel mogelijk te voorkomen,
verplaatsen en vervangen.” vertelt Renske van Wijk, medeprojectleider TOPFIT
Citizenlab en werkzaam bij de Universiteit Twente.

Lees meer
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