Oproep !

Doe mee!
Laten we samen bouwen aan een
groene technologische topregio

Investeren in Twente
Toonaangevende groene technologische topregio

Klimaatverandering

Digitale veiligheid

Vliegwiel voor: investeren
in centrale opgaven
met Rijk, provincie en
regionale partners

Basis voor: versterken
sociaaleconomische
structuur en brede
welvaart

Regio Deal Twente

Agenda voor Twente

Water

Pandemie

Innovatief
ondernemen

Energie

Mobiliteit

Talent

Voedsel

Gezondheid

Help jij ons om talent aan te trekken, op te leiden en te

Circulaire economie

behouden voor onze regio? Maak dan samen met ons

!

van Twente een hotspot om te werken, wonen en leven.

!

Techniekpact

€
20
MLN

€
150
MLN

Samen innoveren

TexPlus
Textiel kan Twente, net als vroeger,

Mineral Valley

!

Werk mee aan de landbouw van morgen,

weer op de kaart zetten. Werk jij

voor een gezonde bodem en een

mee om de textielbranche weer een

gezonde bedrijfsvoering. mineralvalley.nl

nieuw leven in te blazen? texplus.nl

Wil jij talent aantrekken voor jouw bedrijf en tegelijkertijd zorgen dat het onderwijs

!

aansluit op het bedrijfsleven? Laten we samenwerken. techniekpacttwente.nl

Energie Strategie Twente
Louis Koopman, bestuurlijk trekker RES Twente, roept op om de kracht van innovatie bij bedrijven
en kennisinstellingen in te zetten om de gezamenlijke ambities te realiseren, op weg naar een

!

House of Skills

energieneutraal Twente. Neem contact op als je mee wilt doen. energiestrategietwente.nl

Ontdek talent

Innovatie in de zorg

Ga je samen met ons aan de slag om talent aan te trekken voor de logistiek, zorg en procestechniek? Doe mee en laat (toekomstig) personeel groeien. techniekpact.nl/cases/house-of-skills

!

Twents Fonds voor
Vakmanschap
Een leven lang ontwikkelen

!

Connect
Forward

!

Topwerklocaties
Op zoek naar een toplocatie voor technologie en ondernemerschap? Twente biedt unieke mogelijkheden.
Werk mee aan de kennis van morgen en zet onze regio op de kaart. kennispark.nl

Werk jij mee aan de zorg van de toekomst?
Twente is sterk in Medische technologie!

Digitalisering

Sluit je aan bij één van onze pilots of neem
contact met ons op. topfitcitizenlab.nl

Jong talent

Jij wil toch ook dat jouw medewerkers zich blijven ontwikkelen? Ga

Bin ie ook mangs bang om Engels te

het IKBINDR-schap aan en draag bij aan een positieve leercultuur en

proaten a’j n kop koffie zoept in de

scholing binnen jouw bedrijf. twentsfondsvoorvakmanschap.nl

TOPFIT Citizenlab

!

pauze? Da’h hoeft toch nie!
saxion.nl/bedrijven/ondernemerschap/centrumvoor-ondernemerschap/connectforward

!

MedTech Twente
Maak kennis met de innovatiehub waar

!

Advanced
Manufacturing
Center

!

Digitale
werkplaatsen
Heb jij een digitaliseringsvraagstuk die je

Slimmer en efficiënter produceren?

graag wilt oplossen? Digitale Werkplaats

medische technologie in de versnelling

Neem contact met ons op en maak

Twente koppelt studenten aan jouw

komt en haak aan op ons systeem.

kennis met innovaties voor digitale

vraagstuk. digitalewerkplaatstwente.nl

medtechtwente.nl

transities in de productie. amcenter.eu

Contactgegevens

Werk jij mee aan onze groene, technologische topregio? Contact ons!
Aleid Diepeveen

secretariaat@twenteboard.nl

06-25745945

twenteboard.nl

