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OOndernemend 
Twente: 
waar staan 
we nu?
Regio Twente zette onlangs een belangrijke 
stap met het aantrekken van ondernemers in de 
triple helix organisatie Twente Board. De O van 
Ondernemen is, naast de twee O’s van Onderwijs 
en Overheid, sindsdien evenredig geborgd. 
Stichting Ondernemend Twente maakte ruim 
een jaar geleden een professionaliseringsslag 
en zorgt ervoor dat de stem van ondernemers 
wordt gehoord binnen de Twente Board. Waar 
staat Ondernemend Twente nu en hoe blikken de 
ondernemers vooruit op de toekomst? 

Stichting Ondernemend Twente begon met een stip op de 
horizon: van meedenken en meedoen naar meebesturen. 
Sinds januari 2020 hebben ondernemers drie zetels in de 
triple helix organisatie Twente Board. Om Twente blijvend 
te ontwikkelen tot groene technologische topregio, is 
ondernemerschap zowel in strategie als in praktische 
uitvoering essentieel.

Fundament
Deze ontwikkeling stuwde het oorspronkelijke 
platform ambitieuze ondernemers van pioniersfase 
naar professionalisering. Een eerste missie om van 
versnippering van organisaties te komen tot een 
bundeling van ondernemerskracht is sinds januari 2021 
een feit. Ondernemend Twente is uitgegroeid tot een 
samenwerkingsverband van vijftien grote, middelgrote 
en kleine ondernemersnetwerken. Dat zijn branche-, 
netwerk- en werkgeversorganisaties als IKT, VNO-NCW, 
MKB Twente, WTC en sectorspecifieke clubs als de 
Metaalunie en VMO. Samen vertegenwoordigen zij een 
paar duizend Twentse MKB-ondernemers die hun stem 
via de ondernemersvertegenwoordiging laten landen in 
de Twente Board. Hiermee is het fundament gelegd om 
aansluiting te krijgen met alle Twentse bedrijven.

Regina Nieuwmeijer | CEO Talentgroep Twente
Ondernemerslid Twente Board
‘Onze inbreng zit in het denken vanuit rendabele businessmodellen, het 
bespreekbaar maken van kritische zaken en het aanspreken van partijen op 
hun verantwoordelijkheid. Wij laten zaken schuren en daarmee maken wij 
het verschil.’

André Pluimers | CEO Bolk Transport
Ondernemerslid Twente Board
‘Het is van belang dat wij de Twente Board voeden met kwalitatieve 
input vanuit ondernemersperspectief. Onze Advisory Board vormt onze 
denktank, ons klankbord en geweten. Hun inbreng is waardevol voor ons.’ 

Pauline Hilbrink | CEO Expovorm International
Ondernemersnetwerk ‘Twentse Vos’ en lid Advisory Board
‘Binnenkort halen we de stem van de ondernemer op met korte digitale 
panelpeilingen. We vragen daarbij de ondernemer naar relevante thema’s 
die spelen in de Twente Board, dé tafel waar besluitvorming plaatsvindt.’

Hans ter Steege | CEO Ter Steege Groep
Kartrekker en bestuurslid Ondernemend Twente
‘Ons idee om Han ten Broeke in 2019 in te schakelen om vanuit Twentse 
ondernemers de agenda voor onze regio op tafel te krijgen, was een 
gouden greep. Het was zijn advies om te komen tot een nieuwe structuur 
waarin ondernemers formeel positie zouden krijgen.’ 

Mandaat
Ondernemend Twente heeft een stichtingsbestuur en kent 
daarnaast drie geledingen: een Advisory Board (denktank en 
klankboard van twintig toonaangevende inspirerende ondernemers), 
een Deelnemers Board (vijftien ondernemersnetwerken) en twee 
MKB-adviseurs. Drie ondernemers zijn afgevaardigd in de Twente 
Board en borgen de vaste positie van ondernemers aan de tafel waar 
besluiten worden genomen. Stichting Ondernemend Twente geeft 
de afgevaardigde ondernemers in de Twente Board kwalitatieve 
input, draagvlak en mandaat.  

Binnen de Advisory Board zit passie om Twente door te ontwikkelen 
tot een bloeiende en duurzame regio waar talenten graag wonen 
en werken. Een optimaal economisch leefklimaat is een belangrijk 
vertrekpunt voor alle keuzes die worden gemaakt. Om de lange 
termijndoelen voor Twente te realiseren, focust de Advisory Board 
op het aandragen van projecten die passen bij de thema’s zoals 
geformuleerd in de strategie van de Twente Board. 

De gezichten
Tijd voor een kennismaking met een aantal leden van de Advisory 
Board van Ondernemend Twente. Wie zijn deze bevlogen 
ondernemers? En vooral: wat heeft Ondernemend Twente tot nu 
toe opgeleverd en wat zijn de ambities?   >

Gelukkig is Twente Groen!
We streven naar een groene, technologische topregio. 
Een regio waar het gelukkig leven, wonen en werken is. 
We streven naar groen, naar duurzaam. Daar moeten we 
gezamenlijk, ook wij ondernemers, in investeren!
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Herman Reinten | CEO ReintenInfra 
Lid Advisory Board 

‘We moeten ervoor waken dat we te veel blijven praten. Uiteindelijk gaat 
het erom dat we met de voeten in de klei gaan staan en in actie komen.  
Dát wat we voor ogen hebben met onze regio moeten we samen met 
overheid en onderwijs tot uitvoering brengen.’ 

Michel ten Hag | CEO Ten Hag Groep
Bestuurslid Ondernemend Twente en lid Advisory Board

‘Door de triple helix samenwerking was er in rap tempo een oplossing voor 
de kamernood van tweehonderd studenten in Twente. Er verrijst  
heel spoedig een flexdorp op de campus van de Universiteit Twente.’

Martijn Tuinte | CEO Tuinte Groep
Lid Advisory Board

‘Het Twents Fonds voor Vakmanschap is een succesvol project, ontstaan met een 
financiële injectie vanuit de Regio Deal Twente. Vanuit ondernemersperspectief 
kijken we op welke wijze wij dit project rendabel krijgen. Dit project voegt echt 
iets toe aan onze uitdagingen op de arbeidsmarkt.’

Dennis Schipper | CEO DEMCON
Ondernemerslid Twente Board

‘Ondernemers krijgen in snel tempo positie: onze mening op plannen 
is gewenst, onze kritische inbreng wordt gehoord. Als wij onrendabele 
plannen niet accorderen dan gaan ze niet door.’ 

Albert van Winden | KplusV
Bestuurslid Ondernemend Twente en Lid Advisory Board

‘Ondernemend Twente is een verzameling ondernemers die met passie en 
ambitie het beste voor hebben met onze regio. Een mix van grote en kleine, 
jonge en oude, gevestigde en nieuwe ondernemers en familiebedrijven die zich 
naast hun bedrijf inzetten voor een voorspoedige ontwikkeling van Twente.’ 

Bob Vos
CEO Switch IT Solutions
Voorzitter Stichting  
Ondernemend Twente

Zowel de ondernemers 
als de voorzitters van de 
ondernemersnetwerken hebben al een 
belangrijke stempel gedrukt op diverse 
speerpunten van de Twente Board. Zo 
droegen zij bij aan een succesvolle lobby 
voor een snellere treinverbinding van 
Twente naar de Randstad. Ook zorgden 
ze voor een meer rendabel Twents 
Fonds voor Vakmanschap en hielpen 
zij onlangs concreet met het oplossen 
van de huisvestingsproblematiek van 
internationale studenten in Twente. 
Op dit moment wordt gewerkt aan 
de thema’s ‘talentontwikkeling’ en 
‘duurzaamheid’.

Neem contact op
Ondernemers hebben in relatief korte 
tijd positie verkregen aan de tafel der 
besluitvorming over zaken en projecten 
die bijdragen aan de economische 
versterking van Twente. Daarmee is 
Ondernemend Twente goed op weg. 

Voor de nabije toekomst koerst 
de stichting op deelname van 
ondernemers aan rendabele nieuwe 
businessconcepten die bijdragen aan de 
verdiencapaciteit voor Twente. 

Ondernemers die willen meedenken 
en meedoen kunnen contact opnemen 
met Bob Vos, voorzitter van Stichting 
Ondernemend Twente. Vos: ‘Voor 
ondernemers die echt verschil willen 
maken voor Twente, is langs de kant 
staan geen optie meer!’

Ondernemend Twente
Is een samenwerkingsverband van 
vijftien ondernemersnetwerken. 
Gezamenlijk bundelen zij hun kennis 
en ondernemerskracht. Met een paar 
duizend MKB-ondernemers in hun 
achterban organiseren zij de ‘stem 
van de ondernemer’ richting de 
Twente Board.  \
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