Update Twente Board, december 2019

Bekijk de webversie

In deze update wil ik u met trots alle ontwikkelingen
delen waar wij als Twente Board mee bezig zijn. Deze
week presenteerde de Twente Index mooie cijfers die
aantonen dat het goed gaat met Twente als regio. De
Twentse werkloosheid duikt onder het landelijk
gemiddelde. Het gaat ons economisch voor de wind! De
Industry Board gaat samenwerken met (Platform)
Ondernemend Twente en Young Twente Board is on a
mission. Hierover verder in de nieuwsbrief meer.
In het kader van het Twentse Plan hebben we een ronde
langs alle Twentse gemeenten gemaakt om met hen in
gesprek te gaan om de samenwerking te versterken. Wat
speelt er in de Twentse gemeenten en wat vinden zij belangrijk voor de toekomstige
Twentse economie? Een waardevolle ronde met nuttige inzichten over en weer.
Ik wens u veel leesplezier!
Geert Braaksma, voorzitter Twente Board

Industry Board

De Industry Board gaat, als het om regionaal economisch beleid gaat, samenwerken met
(Platform) Ondernemend Twente. In Ondernemend Twente zijn reeds alle grote Twentse
ondernemersnetwerken zoals IKT, VNO-NCW, VMO, MKB Twente etc verenigd. Bij de
vorming van de Triple Twente Board zullen uit dit gremium 3 ondernemers namens
Twente plaatsnemen. De Industry Board heeft aangegeven wel voorkeur te hebben voor
in ieder geval één tech ondernemer in de Board.

Twentse werkloosheid duikt onder landelijk
gemiddelde

De cijfers van 2019 tonen aan dat het goed gaat met Twente als regio. Het
werkloosheidspercentage ligt voor het eerst sinds de teloorgang van de textielindustrie
onder het landelijk gemiddelde (Twente 3,4%, Nederland 3,5%, derde kwartaal 2019).
Momenteel telt Twente zo’n 11.000 werklozen, begin 2017 waren dat er nog 19.000. Het
onderzoek, genaamd Twente Index 2019, laat zien dat de Twentse economie de
negatieve gevolgen van haar textielverleden echt achter zich heeft gelaten.

Lees meer

Regio Deal Twente: de start is bezegeld!

Op 20 november was het moment daar: de formele ondertekening van de Regio Deal
Twente. “Een heugelijk moment dat deze economische impuls voor Twente officieel
vastgelegd wordt. Daarmee is de start officieel bezegeld, maar de uitvoering was al
begonnen”, zegt programmamanager Jasper Kerkwijk trots. Op de foto ziet u Voorzitter
Regio Twente Onno van Veldhuizen als eerste convenantpartner zijn handtekening zetten
onder de Regio Deal Twente. Naast hem Marc Hameleers, manager regio portefeuille
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De programmamanager is tevreden met wat al bereikt is: “Samen met alle partners
hebben we een intensief traject doorlopen om de Deal echt in elkaar te zetten. Overheid,
ondernemers en onderwijs bundelen hun krachten en steeds meer belangstellenden
haken bij de projecten aan. De eerste projecten zijn inmiddels succesvol opgestart en
laten zien dat we er als regio samen voor gaan.”

Lees meer

Young Twente Board on a mission

Tien jonge Twentenaren, met een missie: met een eigen frisse blik en samen met
anderen de regio klaarmaken voor de toekomst. Daar hebben we de afgelopen maanden
goed over nagedacht als Young Twente Board, nadat we ons bij de Twente Top in
september voor het eerst lieten zien. Hoe maken we de regio klaar? En welke rol pakken
wij? Want we zijn natuurlijk niet de enigen die het beste voor hebben met de regio. Wat
kunnen en durven zeggen is één ding. Iets wezenlijks toevoegen is een tweede, nog veel
belangrijkere stap.
Inmiddels kennen we elkaar goed. Het werd al snel duidelijk dat dit een club van doeners
is: de mouwen opstropen, tastbare resultaten boeken. Maar ook een club die weet dat ze
het niet alleen in de kleine gevechten moeten zoeken. Je bent niet voor niets ook een
young board. Dan moet je ook met een frisse blik vanaf een hoger niveau naar de
uitdagingen van de regio kijken.

Lees meer

Afscheidsinterview Yvonne Bijenhof
Vanaf het begin was ze betrokken bij de Twente Board.
Binnenkort legt ze haar functie als secretaris neer. We
vroegen haar naar haar ervaringen en drijfveren.
Waarom vind je de Twente Board belangrijk voor
Twente?
De wereld om ons heen verandert snel. Daarmee staan
we voor interessante uitdagingen. Deze dynamische
toekomst vraagt om nieuwe oplossingen.
Om dit vast te houden én om verder te ontwikkelen als
regio is het van belang om techniek, innovatie en de
regionale economie te blijven stimuleren. Vanuit één
centraal punt is dat het meest efficiënt. Hiervoor is de
Twente Board als Economic Development Board opgericht. De inhoudelijke focus ligt op
het stimuleren van technologische innovatie, het versterken van ondernemerschap, het
verbeteren van het vestigingsklimaat, het werken aan een duurzame arbeidsmarkt, het
aantrekken en behouden van talent en het bevorderen van internationalisering.

Lees meer

Twente in beeld
Twente is als prachtige groene, goed bereikbare regio erg aantrekkelijk voor bedrijven
met (internationale) potentie. Techniek zit hier van oudsher in het DNA. En ook vandaag
de dag telt Twente veel (internationale) bedrijven op het gebied van techniek en innovatie.
Het grote aantal innovatieve MKB- en familiebedrijven, onder meer in de maakindustrie,
maakt deze streek uniek.
Fotograaf Nicole Tanke heeft voor ons dit mooie stukje Twente in beeld gebracht.
Hieronder een aantal van haar prachtige beelden.

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.

