Update Twente Board, juli 2019

Bekijk de webversie

We staan aan het begin van het najaar en aan het begin van nieuwe ontwikkelingen. Een
prachtig moment om u een update te geven over de Twente Board. We kijken terug op
een succesvolle Twente Top. We kijken vooruit met de inventarisatie en aanbevelingen
van het Platform Ondernemend Twente. Op spectaculaire wijze heeft Young Twente
Board zijn gezicht getoond. Tot slot vertelt Hans Ter Steege (algemeen directeur Ter
Steege Holding bv) over zijn rol in de Twente Board.
Geert Braaksma, voorzitter Twente Board

Terugblik Twente Top

Voor ik terugblik op de zeer energieke Twente Top van afgelopen zaterdag, zou ik eerst
nog een stukje verder in het verleden willen kijken. Daar ligt namelijk de kiem van deze
succesvolle editie van de Twente Top. In 2017 maakten we met de Twente Board een
start met het formuleren van onze nieuwe nieuwe ambitie en strategie. We zagen dat we
in Twente zoveel potentie en de juiste ingrediënten hadden om ons verder te ontwikkelen
tot een toptechnologische regio op internationaal niveau en daarbij hoorde ons inziens
een hoger ambitieniveau. En we zijn nu al zo succesvol: ik ben heel trots op het feit dat
wij een Regio Deal Twente met het Rijk hebben gesloten waarin het Rijk 30 miljoen euro
investeert in mooie Twentse projecten. En dan hebben we het nog niet over de miljoenen
die de provincie Overijssel, de onderwijsinstellingen, gemeenten en de ondernemers
hierin investeren. Daarnaast ben ik blij dat we weer een Agenda voor Twente hebben
gelanceerd, deze triple helix agenda met een sterke focus en vier gedragen actielijnen
over techniek, talent, bereikbaarheid en duurzaamheid, is de basis geweest van deze
Regio Deal.
Bekijk ook de sfeerimpressie van de Twente Top op 21 september jl.

Lees meer

Twente creëert impact

Platform Ondernemend Twente heeft prioriteiten bepaald voor de sociaal-economische
versterking van Twente. Ten eerste zien ondernemers grote kansen voor Twente om een
substantiële bijdrage te leveren aan de nationale energietransitie. Twentse bedrijven,
zowel de industrie als agrariërs, ontwikkelen al tientallen jaren slimme oplossingen voor
nieuwe bronnen van energie. Dit verdient opschaling en exploitatie, zodat Twente de
duurzame energieproducent voor en van Nederland wordt.
Belangrijke pijler daarvoor is de verbinding van Twente met de wereld. Ondernemers
pleiten met klem voor een snellere verbinding tussen Amsterdam en Berlijn, via Twente.
De bereikbaarheid van Twente draagt bij aan het behoud en aantrekken van talent in de
regio. Daarvoor moet bovendien de focus liggen op duurzame en betaalbare
woningbouw. In Twente kunnen starters en gezinnen wél een koopwoning krijgen. Twente
is het woonalternatief voor de Randstad.

Lees meer

Young Twente Board toont zijn gezicht
Bij de Twente Top bij de Voortman Steel Group in Rijssen zaterdagochtend, toonde de
nieuw opgerichte Young Twente Board zich voor het eerst aan het publiek. Tien jongeren
uit heel Twente, hebben de uitdaging aangenomen om vanuit eigen perspectief de regio
klaar te maken voor de toekomst.

De Young Twente Board. (v.l.n.r.): Erik Kemp, Jan Baake, Aniek Averesch, Daan Bol, Vera Engelbertink, Carlien Hartgerink,
Rense Kuipers, Gyula Rychtarski, Bente Bouwmeester, Jelle Wieggers.
Foto: Mireille Droste-Spoolder.

Zeventig reacties
In januari begon de zoektocht naar een Young Twente Board. Zonder kaders of regels,
werd een vacature geplaatst om iedereen de kans te geven om deel uit te gaan maken
van dit bestuur. “We kregen voor deze onbetaalde functie maar liefst zeventig reacties”,
zegt Gyula Rychtarski, voorzitter van de Young Twente Board. “Ik denk dat menig bedrijf
op dit moment jaloers is op zoveel reacties op één vacature. Dat betekent dat dit initiatief
leeft onder jongeren; ze willen meedenken en ze voelen de urgentie om Twente
toekomstbestendig te maken.”
De Twente Board was namelijk op zoek naar het geluid van de nieuwe generatie, beaamt
Jaap Beernink, directeur van Novel-T en lid van de Twente Board. “Vrijdenkers, zo zie ik
deze nieuwe boardleden. Onbevangen ideeën genereren, een ongezouten mening
vormen en deze gevraagd en ongevraagd geven. Een board die positie heeft op basis
van inhoud, niet vanuit mandaat. Voor mij het toonbeeld van een nieuw Twents elan.”
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Interview met Hans ter Steege
Hans Ter Steege, algemeen directeur Ter Steege Holding
bv, vertelt over zijn rol in de Twente Board, zijn
persoonlijke doelen en hoe hij de toekomst van Twente
ziet.
Waarom vind je de Twente Board belangrijk voor
Twente?
Overheid, onderwijs en ondernemers (triple helix) moeten
samen zorgen voor sociaal economische structuur
versterking in Twente. Dit helpt ook om iets meer begrip te
hebben voor elkaars wereld. Door ons te verdiepen in
elkaars wereld kunnen we daar het beste uithalen.
Ondernemers zijn snel geneigd te blijven hangen in
klagen, dat de overheid het anders moet doen of dat het onderwijs beter moet opleiden.
Dat moeten we met z’n allen doen, ondanks de verschillende dynamieken. Hier kan de
Twente Board een belangrijke rol in spelen.
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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.

