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Bekijk de webversie

Voor u ligt de tweede editie van de “Nieuwsbrief Regio Deal Twente”. Wilt u ook op de
hoogte gehouden worden van de Regio Deal in de toekomst? Dat kan! Schrijf u dan nu in
voor de nieuwsbrief. U kunt u aanmelden door op de onderstaande button ‘Ja, ik meld mij
aan’ te klikken en het aanmeldformulier in te vullen.
In deze tweede editie vertellen drie ondernemers wat de Regio Deal voor hen betekent.
Ook zetten we twee projecten in de spotlights: Mineral Valley Twente en het Twents Huis
voor Logistiek. Tot slot vindt u in deze nieuwsbrief relevante nieuwsartikelen met
betrekking tot de Regio Deal Twente.
Heeft u de vorige nieuwsbrief gemist? Lees hem hier terug.

Ja, ik meld mij aan!

Ondernemers aan het woord: Het
zwaan-kleef-aan-effect, daar gaan we
voor!

Over kansen pakken, successen vieren en wantrouwen aan de kant zetten. Een
driedubbelinterview met ondernemers Regina Nieuwmeijer, Hans ter Steege en Hans
Lesscher.
Kansen grijpen en verzilveren
“Steeds meer bedrijven in de regio raken geïnteresseerd in de mogelijkheden van de Regio
Deal Twente. Er zitten dan ook enorm veel kansen voor het bedrijfsleven in deze Deal. Ik
hoop echt op het zwaan-kleef-aan-effect bij de andere ondernemers, dan wil ik best één van
de kartrekkers zijn.” Ondernemer Regina Nieuwmeijer is op verschillende manieren
betrokken bij de Regio Deal Twente. Als ondernemer bij Talentgroep Twente, waarmee het
ondernemerschap en de liefde voor de regio Twente worden gecombineerd. Als voorzitter
van de Industriële Kring Twente en lid van de Twente Board.

Lees meer

Mineral Valley Twente – de Twentse
bodem in zicht
De agrarische sector zorgt voor voedsel
in Nederland en de wereld. De landbouw
heeft daarmee een belangrijke rol in de
samenleving en de bodem ligt hieraan
ten grondslag. “Als we willen dat de
bodem ook in de toekomst zorgt voor
voldoende productie, dan moeten we
daar zuinig op zijn”, zegt Martin Verbeek,
projectleider van Mineral Valley Twente.
Klimaatopgave
Op de klimaatconferentie in Parijs (2015) zijn afspraken gemaakt om de opwarming van
de aarde te beperken door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Landbouw
kan een cruciale bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatvraagstuk. “Boeren
begrijpen dat het belangrijk wordt om de bodemgesteldheid te verbeteren. Zij kunnen én
willen een belangrijke rol blijven spelen bij het terugdringen van klimaatverandering.
Iedereen die zich nu bezig houdt met bodemverbetering is bezig met de verbetering van
het klimaat”, vertelt Martin.

Lees meer

Twents Huis van de Logistiek –
vaardigheden zijn de toekomst
“De potentie van onze regio is enorm. Twente heeft alles
in huis om zich te profileren als belangrijke logistieke
hotspot in Nederland. De sector groeit hard en met het XL
Businesspark heeft de regio de mogelijkheid in huis om
een flinke groei te realiseren in de logistieke sector. Maar
ook elders in Twente zet de groei flink door.
Technologische ontwikkelingen en de vergrijzende
bevolking beïnvloeden de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat
een mismatch tussen de vaardigheden van personeel en
de vraag van werkgevers op het gebied van werk in de logistiek. Dit geldt voornamelijk
voor de MBO1+2 opgeleide beroepsbevolking, en zeker voor mensen zonder diploma of
kwalificaties. Het Twents Huis van de Logistiek wil daar wat aan doen. De Regio Deal
helpt daarbij”, zegt Ben Gerrits, projectleider van Twents Huis van de Logistiek.

Lees meer

Regio Deal Twente in het nieuws…
De Regio Deal Twente komt 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.
Eén Twents plan: zoeken naar kenners, verbinders en verkopers
Mineral Valley Twente zet eerste stappen
TalentIT helpt IT-studenten aan bijpassende bijbaan in Twente
Tekort aan bouwpersoneel in Overijssel blijft groeien: ‘Staar je niet blind op
arbeidsmigrant’
Lancering TOPFIT-programma tijdens Health Valley Event 2019
Twents Huis van de Logistiek als breed offensief voor werven nieuw personeel

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.

