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Bekijk de webversie

We beleven met elkaar uitzonderlijke en onzekere tijden. De coronacrisis vraagt veel van
ons en raakt ons allemaal. De impact op Twente is enorm en we gaan een lastige tijd
tegemoet. Maar met elkaar komen wij deze periode weer te boven.

Wim Boomkamp: “Twente is veerkrachtig,
Twente is innovatief, Twente is ondernemend.”
Kijk en luister naar de persoonlijke videoboodschap van voorzitter Twente Board Wim
Boomkamp voor alle ondernemers en inwoners in Twente.

We willen samen met jullie het ondernemerschap en de innovatiekracht van Twente op
peil houden. Daarom is op het platform www.twenteboard.nl een uitgebreide
informatiepagina ingericht die ondernemers wegwijst in landelijke, regionale en lokale
hulpvoorzieningen. We zien vele mooie en inspirerende initiatieven in de regio. Twentse
bedrijven en kennisinstellingen werken hard aan oplossingen om de acute crisis te
bestrijden, zoals Demcon, het TechMed Center, Universiteit Twente en Minivalve. Het
Twentse bedrijfsleven is wendbaar en innovatief. Door de crisis worden bedrijven
gedwongen om in hoog tempo met behulp van digitalisering nieuwe business modellen te
ontwikkelen. Chapeau voor de veerkracht van ons bedrijfsleven en de kennisinstellingen.
We zijn trots op het ondernemerschap, de innovatiekracht en de
samenwerkingsgerichtheid van Twente en dragen dit graag uit. In de komende periode
delen we daarom de mooie initiatieven en verhalen. En we kijken vooruit. Zodat we
samen aan de toekomst van Twente blijven bouwen. U ontvangt deze nieuwflits omdat u
één of meerdere nieuwsbrieven ontvangt over ‘Investeren in Twente’. Deze nieuwsflits
ontvangt u iedere woensdag. Wilt u deze liever niet meer ontvangen, dan kunt u zich
onderaan de nieuwsflits afmelden.

MKB-webinar: De Blik Vooruit
Gebruik deze Covid-19 situatie om je bedrijf
te vernieuwen. Zet De Blik Vooruit.
Voor ondernemers die de crisis als kans zien
en willen vernieuwen, organiseren Novel-T,
Kennispoort regio Zwolle en Cleantech
Regio een reeks webinars. Donderdag 23
april is de kick-off. Hier staat centraal hoe je
als bedrijf weer lucht en ruimte vindt om tot
een plan te komen voor het anderhalve meter proof en toekomstbestendig maken van je
bedrijf.
In deze editie twee ondernemers die de crisis omzetten naar kansen: Robbin Breukink
van BIM4ALL en Carst Winter van Dupatech. Ook te gast is gedeputeerde Eddy van
Hijum. Hij vertelt over wat hij ziet in ondernemend Overijssel, zijn visie op de anderhalve
meter economie en hoe de provincie Overijssel ondernemers steunt tijdens
Covid-19. Meld je aan voor het webinar.

Twente Board is een strategisch- en lobbyorgaan. Ze 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 info@twenteboard.nl toe aan uw adresboek.

