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Bijlage 4 
Programmatisch aanbod aanvraag Regio Deal Twente 
 

 

INLEIDING 
Twente kent een combinatie van stedelijk en landelijk gebied, gelegen aan de grens met Duitsland. 

Voorliggende aanvraag gaat uit van het verbinden van de kracht van het stedelijk en landelijk gebied om de 

beschreven opgaven aan te pakken. De indicatoren voor brede welvaart staan vooral onder druk in de 

stedelijke kernen Almelo, Enschede en Hengelo, met name zichtbaar op het gebied van: 

 Arbeidsmarktparticipatie: de beroepsbevolking daalt, vergrijzing neemt toe en netto 

arbeidsparticipatie in Twente ligt iets onder landelijk gemiddelde, in Almelo 3% en Enschede -4% lager. 

 Inkomensniveau: het gemiddeld inkomensniveau in Twente ligt 6% lager dan in Nederland, in Hengelo 

is dat 7% lager, in Almelo bijna 12% en in Enschede bijna 17%. 

 Gezondheidsverschillen: de ervaren gezondheid is de stedelijke kernen is ongeveer 3% lager dan het 

gemiddelde in Twente.   

De drie steden bieden vanuit hun eigen profiel en kracht wel een aantal bovenregionale voorzieningen, nodig 

om als regio aantrekkelijk te zijn en te blijven. In het landelijk gebied is sprake van landschappelijke kwaliteit, 

met ruimte om te wonen, te leven en te recreëren, maar door bijvoorbeeld de dalende beroepsbevolking, druk 

op de landbouwsector en toenemende vergrijzing komen hier (sociale) voorzieningen onder druk te staan. 

Regionale partijen zetten vol in op het versterken van de brede welvaart, het Bruto Twents Geluk. Uit de 

nulmeting van het Bruto Twents Geluk onder inwoners (bijlage 3), blijkt dat veel indicatoren in Twente een 

daling laten zien, met name in relatie tot inkomen, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, veiligheid en 

maatschappelijke betrokkenheid. Dit onderzoek in combinatie met de analyse waar de brede welvaart onder 

druk staat, maakt dat de regio drie opgaven centraal stelt in voorliggende aanvraag. Drie onderwerpen die 

aansluiten op de Strategische Innovatie- en Investeringsagenda van Oost Nederland1. 

 

Onderstaande een nadere beschrijving van de opgaven en aanpak, beschreven vanuit de rol die de inwoner 

heeft. In de beschreven aanpak zoekt de regio samenwerking en verrijking met het Rijk. De Twentse mentaliteit 

staat voorop. Samen zaken aan te pakken, door te doen, door te experimenteren in proeftuinen en pilots en 

door de kracht van ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden te bundelen. 

                                                           
1 https://oostnl.nl/nl/strategische-innovatie-investeringsagenda-oost-nederland 
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1. DRUK OP HET REGIONALE BEDRIJFSLEVEN  

Een sterk Twents bedrijfsleven is de motor van de regionale economie en daarmee van groot belang voor de 
brede welvaart in Twente. Bedrijven vormen de basis voor het (toekomstig) verdienvermogen van de regio en 
zorgen daarmee voor inkomen en baanzekerheid voor onze inwoners. Het is van groot belang dat het 
bedrijfsleven in Twente zich blijft ontwikkelen. Denk hierbij aan een continue inzet op innovatie, digitalisering 
en noodzaak tot verduurzamen van processen en producten. Het innovatief vermogen van het bedrijfsleven is 
belangrijk voor het oplossen van de maatschappelijke opgaven waar we als Nederlandse samenleving voor 
staan. Toekomstgericht en verantwoord ondernemerschap genereert waarde en heeft positieve impact voor 
mens, natuur en maatschappij.  
 
Het zijn complexe tijden voor het bedrijfsleven. De coronapandemie, wereldwijde logistieke problemen, grote 
tekorten aan materialen, oorlog in de Oekraïne, stijgende energieprijzen, snel oplopende inflatie en een 
personeelstekort in vrijwel alle sectoren. Ze moeten ook inspelen en bijdragen aan de grote transitie opgaven 
van deze eeuw; de vergrijzing, circulariteit, reductie van energie en verdergaande digitalisering. Kortom, het 
bedrijfsleven staat voor grote uitdagingen. Dat vraagt een groot aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven, 
iets waarin Twentse bedrijven zich bewezen hebben. Het legt ook druk op bedrijven, die door de beschreven 
mondiale ontwikkelingen minder (gezamenlijk) investeringsvermogen hebben. Er bestaat dus een risico dat de 
positie van het Twentse bedrijfsleven verzwakt, daarmee een risico voor de brede welvaart. Daarom is er 
noodzaak blijven te investeren in het bedrijfsleven. Want een sterk bedrijfsleven vormt de basis van inkomen 
en baanzekerheid voor de inwoners in Twente, twee belangrijke pijlers onder de brede welvaart die met name 
in het stedelijk gebied in Twente al onder druk staan. 
 
Het Twentse ondernemerslandschap is gefragmenteerd. De regio heeft veel mkb-bedrijven en weinig grote 
bedrijven die het voortouw nemen. Er zijn weinig dominante eindproducenten in de regio die een 
ontwikkelingsroute voor leveranciers neerleggen. Samenwerkingsverbanden zijn aanwezig, maar blijven klein 
van aard en hebben een beperkte impact op het totale ecosysteem en in relatie tot andere regio’s, zoals in de 
Brainport regio. Het risico is dat de afstand tussen bedrijven die koplopers zijn en het peloton groter wordt. Dit 
is een bedreiging voor de sociaaleconomische ontwikkeling van bedrijven in de regio. De recente opgerichte 
stichting Ondernemend Twente en Twente Board richten zich op deze opgave. Individuele bedrijven zijn door 
de complexiteit en de hoeveelheid van de vraagstukken én door hun omvang niet in staat om op voldoen 
tempo te voldoen aan de toekomstige eisen die aan ze gesteld worden. Vanuit hun eigen behoeften vraagt dit 
ondersteuning zodat ondernemers (beter) gebruik kunnen maken van kennis en kunde die in de regio aanwezig 
is of wordt ontwikkeld en waarvan zij kunnen profiteren in een bij hen passend tempo en omvang.  
 

 
Doelstelling 
Bedrijven weerbaar en toekomstbestendig houden, door ze te ondersteunen met methodes op het gebied van 
digitalisering, duurzaamheid en circulariteit, met bijkomend effect dat door digitalisering en automatisering de 
arbeidsproductiviteit de druk op de (toekomstige) arbeidsmarkt minder wordt 
 

 

 
1.1 Verduurzamen en ontwikkelen van bedrijfslocaties 
--------------------- 

Opgave 

Twente is een aantrekkelijke regio voor bedrijven en wil dat blijven. Het hebben van voldoende en 
aantrekkelijke bedrijfslocaties is daarom van groot belang. Het aanbod van bedrijventerreinen in Twente moet 
voorzien in de toekomstige vraag. Dat is van belang om startende en bestaande bedrijven te verankeren in de 
regio en door te kunnen laten groeien, maar ook om (passende) nieuwe bedrijvigheid naar de regio te trekken 
om zich te vestigen. Een betaalbare en zekere energievoorziening is basisvoorwaarde voor deze bedrijven. 
Hierbij is de noodzaak om toegang te hebben tot duurzame energiebronnen steeds groter, vanuit verantwoord 
ondernemerschap, de vraag vanuit de markt, de positionering die bedrijven willen uitstralen en/of de actuele 
prijsstijgingen van fossiele energie en de onzekere levering van gas op de lange termijn. Naar de toekomst 
wordt daarom de verduurzaming van bedrijfslocaties steeds belangrijker, met name in de energievoorziening. 
Denk daarbij aan de bestaande topwerklocaties, de strategische bedrijfslocaties die belangrijk zijn voor de 
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economie van Twente, te weten Kennispark Twente, Technology Base, High Tech Systems Park en XL 
Businesspark. Maar denk ook aan bedrijfslocaties waar veel energieverbruik zichtbaar is, terreinen waar 
bedrijven last hebben van en beperkte aansluitmogelijkheden op het energienet of bedrijfslocaties die worden 
(her)ontwikkeld en daarmee meer mogelijkheden hebben om (nieuwe) technologie en oplossingen voor 
duurzame energie toe te passen. Op bedrijventerreinen valt veel ‘duurzame winst’ te behalen. Naar schatting 
vindt 60% van het energieverbruik in de Nederlandse economie plaats op bedrijventerreinen. De actualiteit van 
deze stijgende energiekosten biedt kansen deze verduurzaming in de Regio Deal versneld vorm te geven.  
 

Streefbeeld en doelgroep 
De Regio Deal zet in om bedrijfslocaties te verduurzamen in de vorm van proeftuinen. Doel is te streven naar 
een zo zelfstandig mogelijke energievoorziening, in combinatie met maatregelen die bijdragen aan 
klimaatadaptatie. Vanuit provinciaal beleid wordt al ingezet op smart energy hubs. Het uitgangspunt van een 
Smart Energy Hub is het transport van energie over grotere afstanden van opwek naar gebruik te 
minimaliseren en daarmee het regionale elektriciteitsnet niet onnodig te belasten, door lokaal energie op te 

wekken, uit te wisselen en te gebruiken. Er ontstaat hiermee ruimte op het energienet voor het inpassen van 

opgewekte capaciteit van andere duurzame energiebronnen, vanuit bijvoorbeeld de Regionale Energie 
Strategie. Oplossingen die gevonden worden, moeten schaalbaar zijn en inspiratie bieden voor andere 
bedrijven en bedrijfslocaties in Twente. Door energie op te wekken op het eigen bedrijventerrein, ontstaat er 
minder druk op het landelijk gebied. Wanneer bedrijven laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen in de 
energietransitie, ontstaat er naar verwachting meer draagvlak onder inwoners om samen deze transitie door te 
maken. De Regio Deal focust op het op korte termijn realiseren van concrete projecten, door gebruik te maken 
van bestaande onderzoeken en analyses. Schaalbare oplossingen maken gefaseerd instappen door bedrijven in 
oplossingen mogelijk, rekening houdend met de ongelijktijdigheid in investeringsbereidheid bij bedrijven. 
Hiervoor wordt de nodige samenwerking tussen bedrijven georganiseerd, gaat het om het “verleiden” van 
(mkb-) bedrijven om deel te nemen aan verduurzaming van de energievoorziening, het dempen van 
onrendabele top in de benodigde (voor)investeringen en het toepassen van nieuwe technologie, met name 
waar de regio sterk in is. Daarbij wordt duidelijke link gelegd met het euregionale energiecluster dat in 
ontwikkeling is .  
 

Doelen en aanpak 
Het doel is het leggen van een structurele basis om met fysieke bedrijfsruimte bij te dragen aan een langjarige 
aanpak om in Twente een groene, meer duurzame en toekomstbestendige economie te bereiken. De regio 
streeft daarmee naar het bevorderen van de regionale aantrekkelijkheid, het verduurzamen van bestaande 
bedrijfslocaties en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid dat past in het techniekprofiel van Twente. Dit 
leidt tot een duurzaam en toekomstgericht arbeidsperspectief en daarmee versterkte inkomenspositie voor de 
inwoners van Twente. Deze inspanningen leiden daarnaast tot een structurele verlaging van de CO2-uitstoot en 
het verbruik van fossiele brandstoffen.  
 
De investeringen vanuit de Regio Deal werken hierbij als hefboom voor regionale publieke en private 
investeringen, maken een versnelling in de aanpak mogelijk en inspireren brede bedrijfsleven in Twente om 

werk te maken van verduurzaming van bedrijfslocaties. In de aanpak wordt ingezet op:  
 Op bedrijfslocaties te werken aan proeftuinen voor verduurzaming en een zo zelfstandig mogelijke 

duurzame energievoorziening. Daarbij is in de aanpak aandacht voor organiseren van samenwerking 
tussen bedrijven en het opwekken en onderling delen van duurzame energie. Voor deze proeftuinen 
zijn een aantal bedrijfslocaties in beeld, waarbij in de uiteindelijke keuze en uitwerking wordt gekeken 
naar de strategische waarde voor de regio, hoogte van energieverbruik (impact op CO2-reductie ) en 
knelpunten die er zijn om bedrijven aan te sluiten op de netcapaciteit. Door een variatie te kiezen in 
soort bedrijventerrein en aard van de samenstelling van de bewoners, is het doel om vanuit de aanpak 
een blauwdruk te ontwikkelen ter inspiratie voor andere locaties en bedrijven in de regio. 

 Werken aan duurzame collectieven van bedrijven in Twente, waarbinnen deze bedrijven zich 

gezamenlijk inzetten om de verduurzaming van hun gebouw en bedrijventerrein te versnellen door:  
o Informeren, stimuleren en inzichtelijk maken waar individuele mogelijkheden voor 

energiebesparing en duurzame opwekking van energie liggen (leren van elkaar).  

o Inventarisatie waar maatregelen collectief uitgevoerd kunnen worden (samen investeren).  
o Samen duurzame energie op te wekken en energiebesparing realiseren, met de focus op 

verduurzaming van de eigen gebouwen en bedrijfsprocessen.  
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o Gezamenlijk monitoren van energieverbruik, energiebesparing en de duurzame opwek.  

o Goede voorbeelden uitlichten en delen met andere bedrijven in de regio, met focus op de 

positieve business case en verbeteren van de concurrentiepositie van bedrijven  
 Toepassen van nieuwe, innovatieve, duurzame energiesystemen en stimuleren van technische 

innovaties uit de regio binnen de genoemde proeftuinen en duurzame collectieven. Bedrijven en 
kennisinstellingen in Twente investeren (vanuit andere fondsen en regionale middelen) in nieuwe 
technologie en technieken in energiesystemen. Door toepassing wordt de werking in praktijk en 
schaalbaarheid van deze innovaties aangetoond, waardoor economische kansen ontstaan. Hierbij 
werkt de regio samen met de regio Münsterland, waar samen gebouwd wordt aan een 
grensoverschrijdend energiecluster van bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen.  

 

Betrokken partners 
Ondernemend Twente, VNO-NCW, Topwerklocaties Twente, Provincie Overijssel, 14 Twentse gemeenten (met 

extra inzet vanuit gemeenten waar proeftuinen worden gekozen), Universiteit Twente, Saxion, ROC van 

Twente, Waterschap Vechtstromen, Novel-T, Oost NL, IHK Nord Westfalen, Euregio, Stadt Münster, MEET 

Institute, Westfälische Universität Münster. 

  

 

1.2 Een toekomstbestendig (mkb) bedrijfsleven  
--------------------- 

Opgave 
De maatschappij, de overheid én de markt stellen steeds meer eisen aan bedrijven op het gebied van 
duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. Het duurzaam omgaan met grondstoffen en energie door de 
gestegen kosten zijn steeds meer een noodzakelijke vereiste voor bedrijven om concurrerend te blijven. 
Bedrijven zoeken vaak hun eigen weg naar meer duurzame bedrijfsvoering en meer circulaire processen en 
producten, vaak in samenwerking met andere bedrijven binnen hun waardeketen. Een vereiste 
randvoorwaarde om duurzame maatregelen door te kunnen voeren, is de digitale transformatie, met name 
binnen de (maak)industrie. Door middel van digitalisering krijgen bedrijven bijvoorbeeld meer inzicht in de 
procestijd en onderhoud van machines, footprint en energieverbruik van productieprocessen en waardeketens 
waarin zij opereren en verspilling van materialen. Dit inzicht biedt de handvatten om aan de juiste knoppen te 
draaien om tot een effectievere en meer robuuste bedrijfsvoering te komen. Daarnaast draagt digitalisering en 
robotisering bij aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit van bedrijven. Het is daarmee deels een 
oplossing voor de tekorten aan arbeidskrachten, maar ook anders inzetten van de bestaande workforce en 
mensen met andere competenties. De slimme inzet van digitalisering en robotisering is daarmee noodzakelijk 
voor de toekomstbestendigheid van bedrijven. Voor het brede bedrijfsleven is het een grote uitdaging de juiste 
strategische keuzes te maken om dit veranderingsproces binnen het bedrijf effectief en efficiënt vorm te geven 
en meer weerbaar en wendbaar te worden naar de toekomst.  
 

Streefbeeld en doelgroep  
Met de Regio Deal zet de regio in op het versterken en toekomstbestendig maken van het brede (mkb) 
bedrijfsleven. Het aanbod dat wordt ontwikkeld gaat vanuit de behoefte van bedrijven. Ieder bedrijf kiest een 
eigen tempo in bijvoorbeeld het digitaliseren en/of verduurzamen van de bedrijfsvoering. Ambitie is om in een 
keuzemodel, modules te ontwikkelen waarmee de komende 5 jaar minimaal 500 bedrijven en organisatie in 
Twente, buiten de kopgroep, met digitalisering en verduurzaming aan de slag gaan. Deze modules worden 
ontwikkeld op basis van behoefte en ervaringen van bedrijven en identificeren kansen voor opschalen van 
oplossingen naar andere bedrijven en/of hele sectoren. Zo profiteert een bedrijf van ervaringen van collega-
ondernemers, biedt het keuzemodel een bedrijf de keuze in welke omvang te beginnen en kiest daarmee een 
bedrijf zelf de vorm die past bij de organisatie, het beschikbare budget en de beschikbare eigen capaciteit. De 
regio kenmerkt zich door een grote diversiteit van bedrijven die met elkaar onze inwoners van inkomen en 
baanzekerheid voorzien. Daarom wordt gekozen voor een brede scope. Specifiek in de maakindustrie, die groot 
is qua omvang in Twente, is de noodzaak tot digitalisering en robotisering groot om de arbeidsproductiviteit te 
vergroten en concurrerend te blijven. De recent opgerichte European Digital Innovation Hub (EDIH) is de 
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centrale spil voor digitalisering binnen mkb-bedrijven in de maakindustrie, agri-food en MedTech. Als 
onderdeel van het Smart Industry beleid gaat BOOST Robotics EastNL vanaf januari 2023 maakbedrijven helpen 
bij de inzet van de juiste digitaliseringsmogelijkheden. Daarnaast zijn er bestaande programma’s voor 
verduurzaming zoals CESI-ON (Circulaire Economie Smart Industry Oost-Nederland), gericht op ondernemers in 
de maakindustrie die circulair willen ondernemen. De doelstellingen afgesproken in deze programma’s zij geen 
onderdeel van de doelstelling genoemd in de aanvraag. De doelgroep is het brede mkb in sectoren zoals de 

logistiek, bouw, creatieve industrie, retail, etc. Vanuit de Regio Deal wordt wel verbinding met de initiatieven van 
de EDIH en CESI-ON gelegd, met een focus op dat het brede mkb toegang heeft tot deze initiatieven en 
mogelijkheden, vanuit de behoefte die ondernemers hebben. Binnen Regio Deal is ruimte voor het inrichten en 
verstevigen van fieldlabs. 
 

Doelen en aanpak  
Doel is om een basis te leggen vanuit de behoefte van bedrijven voor regio-breed programma voor de 
digitalisering en verduurzaming van organisaties. Daarmee wordt duurzame en inclusieve groei gerealiseerd en 
de benodigde competenties van werknemers te ontwikkeld, wat leidt tot meer baanzekerheid en een 
versterkte inkomenspositie. De investeringen van de Regio Deal werken daarbij als hefboom voor 
investeringen, versnelling in de realisatie van de ambitie en het bereiken van het brede mkb bedrijfsleven (juist 
de “unusual suspects”). De Regio Deal zit specifiek in op:   

 Minimaal 500 bedrijven in Twente, buiten de kopgroep en bovenop doelstelling in bestaande 
programma’s zoals de EDIH en CESI-ON,  maken in 5 jaar significante stappen in verduurzamen en 
digitalisering van hun bedrijfsvoering. Het programma, aanpak en gerealiseerde oplossingen zijn 

bekend bij en toegankelijk voor het brede mkb.  

 Stimuleren en intensiveren van drie circulaire waardeketens, vanuit de samenwerking tussen het 
regionale bedrijven, de kennis- en onderwijsinstellingen en overheden, waarbij door het toepassen 
een circulaire aanpak nieuwe businessmodellen ontstaan. Focus ligt op waardeketens die kansen 
bieden vanuit grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. 

 Individuele succesverhalen van ondernemers en organisaties worden gedeeld en ingezet om andere 
ondernemers te inspireren en tot handeling aan te zetten.  

 
In de aanpak wordt link gelegd met learning communities in ontwikkeling in de regio om nieuwe kennis te 
ontwikkelen en van elkaar te leren. De aanpak een programma’s worden ontwikkeld naar businessmodellen 
zodat op de lange termijn bedrijven in de regio gebruik kunnen blijven maken van de kennis, ervaringen en 
innovaties. 
  

 
Betrokken partners 
Ondernemend Twente, VNO-NCW, MKB Twente, VMO, IKT, TKT, Metaalunie, FME, Provincie Overijssel, Novel-

T, Oost NL, 14 Twentse gemeenten (ondernemersloketten), Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente, IHK 

Nord Westfalen, Handelswerkkammer Münster. 
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2. AL HET BESCHIKBAAR TALENT IS NODIG 

De bevolkingsgroei in Twente stagneert. Er is een afname in het aantal jongeren tot 2035 (-6,2 %) en de 

potentiële beroepsbevolking (15 tot 75-jarigen) nauwelijks toe. 20% van de beroepsbevolking verdwijnt de 

komende 10 jaar als gevolg van vergrijzing en onvoldoende instroom. Ook in omliggende regio’s kent dit een 

stagnatie, zoals bijvoorbeeld in de Achterhoek en in het Duitse achterland. In veel sectoren is er daarmee een 

toenemend tekort aan personeel. De komende 5 jaar wordt tekort geraamd op ruim 7.000 werkenden 

(Kennispunt Twente), met name in de groepen ongeschoolden en ho-geschoolden. Er is een klein overschot 

aan mbo-ers, maar in deze groep is sprake van een kwalitatieve mismatch, met name in het aantal technisch 

geschoolde mbo-ers. De druk op de arbeidsmarkt zal daarmee de komende jaren toenemen, ongeacht de staat 

van de economische conjunctuur.  

De maakindustrie, HTSM, bouw en logistiek zijn sterke sectoren in Twente. In Twente is er een groot tekort aan 

technici binnen deze sectoren. De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar technisch geschoolde 

mensen verder zal toenemen2. Enerzijds door vergrijzing en uitstroom vakkrachten, anderzijds om de grote 

maatschappelijke ambities in Nederland en Europa waar te maken, zoals de energietransitie en de 

verduurzaming van de woningbouw. Dit tekort aan technici is een urgent probleem voor bestaande bedrijven 

in Twente en geldt zowel voor theoretisch als praktisch opgeleide mensen. Het nieuwe aanvalsplan 

arbeidsmarkttekorten Techniek gebruikt de regio als handreiking. De ambitie in dit plan is om de instroom in 

techniek en technologie te verdubbelen en de te hoge uitstroom van studenten te minimaliseren. Deze 

ambities willen we door vertalen naar Twente. De Agenda voor Twente 2023 - 2027 zet in op een breed 

programma gericht op het aantrekken, opleiden en behouden van zo veel mogelijk talent op alle niveaus. 

Twente Board ziet deze talentopgave als de belangrijkste voorwaarde om haar sociaaleconomische agenda 

waar te maken en daarmee de brede welvaart in de regio te versterken. Uitgangspunt daarbij is dat iedere 

inwoner die kan werken, dit moet kunnen doen met zijn of haar eigen persoonlijke talenten. Waarbij bedrijven 

investeren in het vergroten van de arbeidsproductiviteit, om- en bijscholing en werving van (inter)nationale 

werknemers. De Regio Deal help mee twee onderwerpen te versnellen met als doel een langjarig programma. 

Daarvoor is de samenwerking tussen regionale bedrijven, de onderwijskolom en overheden noodzakelijk om de 

activiteiten langjarig in te bedden in de regio. 

 

 

Doelstelling 

Het benutten en ontwikkelen van het beschikbare arbeidspotentieel en talent in de regio en het vergroten van 

de instroom in de techniekopleidingen door scholieren op keuzemomenten te interesseren voor techniek 

vanuit aantrekkelijk aanbod van techniekopleidingen dat aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven. 

 

 

2.1 Het beïnvloeden van school-, profiel- en studiekeuzes richting techniek en technologie 
--------------------- 

Opgave 
De Twentse Arbeidsmarktmonitor laat zien dat medio 2022 de vraag naar technisch personeel in absolute 

aantallen verreweg het hoogst is. De verwachting is dat deze vraag in de toekomst zal toenemen. De regio zet 

al sterk in op om- en bijscholing van mensen naar technische beroepen. Een aantal jaren heeft de inzet op 

vergroten van de instroom naar technische opleidingen succes gehad, maar deze daalt inmiddels weer. 

Keuzemomenten in de onderwijsketen laten op diverse plekken een zogenaamde ‘lek’ zien. Bijvoorbeeld bij de 

overstap van PO-VO is vmbo-techniek geen grote keuze en de instroom van vmbo naar mbo techniek is 

beperkt. Bij de profielkeuze in havo-3 en vwo-3 zien we sinds 2 jaar een dalende trend voor de NT-profielen. De 

overgang van havo-vwo naar hbo en wo laat zien dat een aanzienlijk deel van N-profielleerlingen niet kiezen 

                                                           
2 Eindrapport ‘Arbeidsmarktkrapte technici’, ROA/SEO en ‘Aanvalsplan techniek’ 
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voor de bèta-techniek (Bron: nationale Techniekpactmonitor, 2022). Daarnaast zijn er bestaande problemen 

van relatief hoge percentages studie-uitval en switchgedrag zowel bij de overgang van mbo naar hbo als bij vo-

ho (ResearchNed, 2021). Om de vraag naar technici in de regio te kunnen beantwoorden is een grotere 

instroom naar technische studies op alle niveaus van groot belang. Daarmee is het ook noodzaak om het 

aanbod van technische docenten te vergroten, techniek te promoten in de regio, de samenwerking binnen de 

Twentse onderwijsketen en met Twentse bedrijven en organisatie te verbeteren en via onderwijsvernieuwing 

gericht technisch onderwijs en werk- en leerervaring in het onderwijsaanbod te integreren. Dit draagt bij aan 

het toekomstbestendig houden de in Twente sterke maakindustrie en HTSM-sector, maar ook sectoren zoals 

de bouw en logistiek. Een keuze voor techniek en technologie biedt jongeren goede kansen op de arbeidsmarkt 

van de toekomst.  

 

Streefbeeld en doelgroep 
De Regio Deal zet in op het versterken van aandacht voor wetenschap en techniek in het PO en 

keuzemomenten van leerlingen op het VO, het opstarten van beïnvloedingstrajecten bij deze keuze en het 

interesseren van kinderen voor de mogelijkheden die Twente biedt in technische beroepen. Daarbij is aandacht 

voor specifieke doelgroepen zoals meisjes en kinderen met een migratieachtergrond. Dat moet leiden tot een 

zichtbare verhoging van het aantal kinderen in de regio dat kiest voor een techniekprofiel op het VO en 

daarmee in een vroeg stadium gewerkt aan het vergroten van de grotere instroom van technische studenten 

bij ROC van Twente, Saxion en Universiteit Twente, en, als een kind de regio toch de regio verlaat voor de 

studie, bij andere kennis- en onderwijsinstelling in Nederland. Hierbij betrekken we de hele onderwijsketen en 

bouwen we voort op goede voorbeelden die er zijn in de regio zoals Techniekpact, Stichting Techniek 

Onderwijs en TechYourFuture. De aanpak richt zich op leerlingen, ouders en leerkrachten in PO vanaf groep 1. 

Daarnaast leerlingen, ouders en docenten in VO bij het positief beïnvloeden van de profielkeuze naar techniek 

en keuze te maken voor technische vervolgstudie of - opleiding. Maar ook studenten en docenten in het mbo, 

hbo en wo en werkgevers, bijvoorbeeld via hybride gastdocenten en HR-managers/directies. In de voorgetelde 

aanpak is er naast de regulier instroomroutes, aandacht voor uitvallers en switchers. 

 

Doelen en aanpak 
Twente Board kiest voor een meerjarenaanpak met twee belangrijke uitgangspunten. Goed lopende bestaande 

initiatieven en netwerken worden versterkt en er wordt geëxperimenteerd binnen deze initiatieven en 

netwerken waarbij de behoefte en expertise bedrijfsleven wordt betrokken. En de aanpak stut uitkomsten 

vanuit de (bewezen) praktijk zoals wordt ervaren in het PO en VO en gaat uit van de resultaten van 

praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek vanuit het expertisecentrum TechYourFuture, ROC van Twente, 

Saxion en Universiteit Twente. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op een gedeelde visie in Twente dat een 

goede entree op de arbeidsmarkt van studenten in het mbo, hbo en wo start in het funderend onderwijs. Het 

PO en VO en onderwijs- en talentontwikkeling mensenwerk is en daarmee een kwestie van lange adem. En er is 

een actieve wisselwerking nodig is tussen onderwijssectoren onderling en met het regionaal bedrijfsleven.  

Route overgang PO naar VO: meer aandacht besteden aan Wetenschap en Technologie (W&T) in het primair 

onderwijs, via een programma dat bij moet gaan dragen aan het versterken van een positieve attitude t.a.v. 

wetenschap en techniek bij leerkrachten en leerlingen in het PO. Inhoudelijk wordt sterk geleund op goede 

praktijken van het regionale expertisecentrum TechYourFuture. Activiteiten zijn gericht op 

onderwijsontwikkeling, docentuitwisseling, kennisdeling, evenement/doe-activiteiten en inzet van hybride 

docenten. Dit sluit goed aan op beleid van provincie Overijssel (W&T vouchers). In de aanpak worden hybride 

samenwerkingsvormen met capaciteit vanuit het regionale bedrijfsleven, regulier onderwijs en inhoudelijke 

experts georganiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van communicatie-instrumenten om de keuze voor 

vmbo-techniek bij overstap van PO naar VO verder te versterken en techniekprofiel van Twente onder de 

aandacht te brengen.  

Route beroepsonderwijs: Deze route zet in op het werken aan de versterking van de beroepsonderwijsroute in 

de techniek en bouwt voort op het versterken van de keuze voor vmbo-techniek vanuit het PO (zie 1e 

programma). Daarbij zetten we bestaande initiatieven in zoals Sterk Techniek Onderwijs (STO) Twente, waar al 

Rijksmiddelen aan zijn toegekend. Of het transitiehuis en de Triple-T Academy binnen het ROC van Twente voor 



   
 

Pagina 8 van 16 
 

het creëren van meer passende routes naar werk binnen de techniek. Maar ook gericht op specifieke sectoren 

zoals ‘Beleef logistiek in Twente’ en de ‘Railway Academy’ gericht op het landelijk opleiden van machinisten en 

op termijn ook voor Duitsland. De samenwerking tussen ROC van Twente en Saxion in de kolom van het 

beroepsonderwijs is van belang. Er wordt gewerkt aan het verhogen van de instroom ROC-techniek, bouw, ICT 

en logistiek, zowel kwantitatief als kwalitatief, en het verbeteren van de doorstroom/studentsucces bij het ROC 

van Twente. Ook is aandacht voor het verbeteren van de samenwerking op curriculumlijnen van ROC van 

Twente naar Saxion en het versterken van het voorsorteren van studenten van ROC van Twente naar Saxion. 

Daarvoor is het nodig om aantrekkelijke leerwerk-arrangementen te ontwikkelen samen met Twentse 

bedrijven en organisaties en uitwisseling plaats te laten vinden tussen docenten van ROC van Twente en 

Saxion, speciaal bij de technische opleidingen. Het (her)waarderen en positief positioneren van het 

vakmanschap is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van beroepen te laten ervaren in skills 

labs of technohubs.  

Route aandacht voor profielkeuze in havo-vwo (klas 3): Saxion en Universiteit Twente hebben samen een actief 

netwerk van ruim 40 VO-scholen verspreid over Twente. In dit onderwijsnetwerk wordt gezamenlijk onderwijs 

ontwikkeld en uitgevoerd. Voorbeelden zijn masterclasses, workshop voor leerlingen en 

professionaliseringstrajecten voor docenten en schoolbegeleiders. Met name de overgang van klas 3 naar 4 bij 

de profielkeuzes vereist meer aandacht voor loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding (LOB). Leerlingen 

moeten ervaren en zo inzicht krijgen in mogelijke interessegebieden om bij te dragen aan toekomstige 

oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, waarbij techniek een grote rol speelt. Het programma zet in 

op samenwerken van het onderwijsnetwerk en samen met VO-scholen en hoger onderwijs (docenten en 

decanen) meer werk maken van positieve aandacht voor de N-profielen, met specifiek aandacht voor de NT-

profielen vanwege de instroomeisen bij Universiteit Twente en Saxion. Het is een grote wens van VO-scholen 

om meer aandacht te kunnen besteden aan vaardigheidsonderwijs i.s.m. het vervolgonderwijs en regionaal 

bedrijfsleven. In het bestaande curriculum is hier weinig aandacht voor (met name voor onderzoek en 

ontwerp), terwijl deze aandacht juist een goede voorbereiding is op de start in het hoger onderwijs. Er wordt 

gebruik gemaakt van de vrije ruimte in het curriculum en er vindt uitwisseling plaats via projectgroepen van 

docenten uit diverse scholen en Saxion en Universiteit Twente.  

Route aandacht voor studiekeuze: Onderzoeken van Radboud Universiteit (2019) en Rijksuniversiteit Groningen 

(2019), KU Leuven (2021) hebben aangetoond dat goede aandacht voor studiekeuzeprocessen niet alleen moet 

bestaan uit voorlichting met flyer materiaal, maar juist inhouds- en ervaringsgericht moet zijn. Bij de overgang 

van VO naar het hoger onderwijs gaat de regio zich sterk maken om op concrete onderwijservaringen met het 

vervolgonderwijs in te zetten. Er wordt gekozen voor het versterken van samenwerkingstrajecten tussen 

Saxion, Universiteit Twente en VO-scholen langs de lijnen van curriculumontwerp, LOB-trajecten en goed 

gekozen evenementen, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. 

Route buitenschoolse activiteiten: Het gaat om betrekken en interesseren van kinderen op jonge leeftijd voor 

wetenschap en techniek en ouders, om het besef te wekken waar kansen liggen en hun kinderen uit te dagen 

om zich te interesseren voor techniek. Dat geldt zowel binnen de muren van de school als daarbuiten, 

bijvoorbeeld via sociale activiteiten en het aanbod vanuit culturele instellingen. Aanbod hiervoor wordt in 

samenwerking tussen betrokken kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en culturele instellingen 

ontwikkeld. Dat doen bijvoorbeeld vanuit bestaande maakplaatsen, die zijn ontstaan in samenwerking met 

OCW, en de creatieve broedplaatsen in de regio. Cultuur- en techniekeducatie spelen een belangrijke rol om de 

vaardigheden van de 21e eeuw ontwikkelen, op gebied van kunst, techniek en e-cultuur.  

De voorgestelde aanpak wordt gedragen door bestaande samenwerkingsverbanden binnen onderwijsveld en 

ondernemers, waarbij Twenteboard een centrale regierol pakt, geadviseerd door een brede 

vertegenwoordiging vanuit het onderwijsveld. De aanpak kent inzet van studenten als rolmodellen voor 

jongerejaars leerlingen en studenten. Hiervoor zijn ook train-de-trainer trajecten nodig onder aanvoering van 

inhoudelijke en onderwijsexperts. Daarnaast zullen er wordt gewerkt aan curriculumontwikkeling, 

uitwisselingsprogramma’s en events. Om de voortgang en de kwaliteit van het programma te monitoren en 

evalueren wordt het expertisecentrum TechYourFuture ingezet. De Universiteit Twente, Saxion en ROC van 

Twente hebben daarnaast veel contacten met hun Duitse collega-instellingen. Op de Universiteit Twente en 
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Saxion zijn veel Duitse studenten. De grensoverschrijdende samenwerking krijgt op het ROC van Twente 

concreet vorm bijvoorbeeld via de eerder genoemde Railway Academy en samenwerking met Duitse 

zorginstellingen. Vanuit de grensoverschrijdende samenwerking verkent de Regio Deal of studenten vanuit 

Duitsland breder geïnteresseerd kunnen worden voor de technische en technologische opleidingen die Twente 

biedt. Hoe kunnen we Twente, met het sterke technologische profiel, in de Duitse markt zetten zodat we meer 

Duitse (technische) studenten daadwerkelijk aantrekken?  

 

Betrokken partners 
Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente, PO in Twente, VO in Twente, Ondernemend Twente, 
14 Twentse gemeenten, culturele instellingen (o.a. Cross-TIC, Concordia, Oyfo, Tetum, PLANETART, 
schouwburg Hengelo, Theater Hof88 en Theater Sonnevanck), TechYourFuture 
 

 

2.2 Het benutten van ongekend talent 
--------------------- 
 

Opgave 
In Twente is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Vergeleken met de voorgaande jaren is het niet eerder zo 
moeilijk voor werkgevers om vacatures vervuld te krijgen. Ondanks de vele vacatures, zijn er mensen in de 
regio die (deels) niet werken, het ongekend talent, ofwel arbeidspotentieel dat nog niet benut wordt. De 
grootte van deze groep in Twente bedraagt in totaal ca. 47.000 personen3. Deze groep is als volgt opgebouwd: 

 47% deeltijders: zij zijn vooral in de detailhandel, de zorgsector en het onderwijs werkzaam. 

 28% werklozen: dit zijn personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht én voor 

hun werkloosheid direct beschikbaar waren. 

 26% semi-werklozen: Dit zijn personen zonder betaald werk die recent naar werk hebben gezocht 

maar niet direct beschikbaar zijn, óf die niet recent hebben gezocht maar wel direct beschikbaar zijn. 

Ook personen die tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen niet beschikbaar 

of niet werkzoekend zijn vallen onder semi-werklozen. 

De omvang van dit ongekend talent is relatief het grootste in de drie grote steden. Enschede, Almelo en 
Hengelo (11%) kennen meer dan 11% van de bevolking van 15 tot 75 jaar waarvan arbeidspotentieel niet 
(volledig) wordt benut. In Hellendoorn, Tubbergen en Wierden is dit aandeel met 8,5% het laagst.  
 

Streefbeeld en doelgroep 
Dat er krapte op de arbeidsmarkt is, terwijl er tegelijkertijd mensen langs de kant staan, duidt op mismatches 
op de arbeidsmarkt. Het gaan werken of meer uren werken is bijvoorbeeld voor mensen niet aantrekkelijk 
genoeg. Of een overstap naar een kraptesector of -beroep is niet aantrekkelijk genoeg (salaris, werktijden, 
ontwikkelingsmogelijkheden, etc). Daarnaast kan het zijn dat vaardigheden van werkzoekenden sluiten niet aan 
bij door werkgevers gevraagde vaardigheden. Het kan ook zijn dat onvoldoende transparant is voor werkgevers 
en/of werknemers wat de mogelijkheden om te werken of te ontwikkelen. Het streefbeeld is om zoveel 
mogelijk van het ongekend talent alsnog in te zetten op de arbeidsmarkt door deze mismatches op te lossen. 
Daarbij richt de aanpak zich op mensen die deeltijd werken en meer zouden willen/kunnen werken en 
daarvoor gemotiveerd zijn, maar nu hierbij nog (te) veel drempels ervaren. De grootte van deze groep is circa 
22.000 mensen. Daarnaast op nieuwkomers die sinds 1 januari 2022 hun verblijfsvergunning hebben gekregen 
en onder de nieuwe Wet inburgering vallen. Landelijke cijfers laten zien dat 51% van de statushouders na 4,5 
jaar nog steeds afhankelijk is van een uitkering4. Een gerichte aanpak ontwikkelen op deze doelgroepen draagt 
bij aan het oplossen van een deel van de ervaren krapte op de arbeidsmarkt. Het draagt ook bij aan het 
vergroten van de arbeidsmarktparticipatie en het versterken van inkomenspositie van inwoners. De 
arbeidsmarktregio richt zich al met bestaand beleid op de groepen werklozen en semi-werklozen. 
 
 

                                                           
3 Regio in Beeld - Twente 2022, UWV 
4 https://longreads.cbs.nl/asielenintegratie-2022/statushouders-huisvesting-en-integratie/ 
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Doelen en aanpak 
Om het arbeidspotentieel onder deeltijders meer te benutten, is nog geen beleid in de regio ontwikkeld. Wel is 
daarmee geëxperimenteerd in het Huis van de Zorg in de regio, een project gefinancierd vanuit de lopende 
Agenda voor Twente. De inburgering van nieuwkomers in Nederland vraagt dat zij zo snel mogelijk meedoen in 
Nederland, bij voorkeur via betaald werk. In het oude inburgeringsstelsel was dit onvoldoende het geval, slecht 
voor Nederland en slecht voor de inburgeringsplichtige. Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe Wet inburgering, 
waarbij veel aandacht is voor het aan het werk gaan tijdens de inburgering. Toch lukt dit in veel gevallen nog 
niet. Grootste uitdaging ligt in de taalbarrière in combinatie met de behoeften van en cultuur binnen Twentse 
bedrijven. Een werkgever heeft bijvoorbeeld pas een werkplek als de inburgeraar de Nederlandse taal 
beheerst, terwijl werken in een omgeving waar Nederlands wordt gesproken juist bijdraagt aan het leren van 
de taal.  
 
Het bestaande actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’, heeft tot doel het ongekende talent in de regio Twente te 
bereiken en hen te laten zien dat een stap naar (betaald) werk kleiner is dan mensen misschien denken. Ook 
richt het plan zich op werkgevers zodat zij beter inzicht krijgen in de het potentieel aan werknemers dat 
beschikbaar is en hoe zij dit potentieel kunnen inzetten. De aanpak richt zich op vier routes: 

 Open Hiring: als iemand wil werken, kan hij of zij gewoon aan de slag. zonder sollicitatiegesprek of cv. 

Iedereen is welkom, ongeacht werkervaring en opleidingsniveau.  

 Functiecreatie/Job carving: het herinrichten van werkprocessen en opsplitsen van bestaande functies 

in gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde taken, om werk efficiënter en in te richten en duurzame 

functies te creëren die beter in te vullen zijn. 

 Leerwerkplekken: hierbij wordt werken gecombineerd met een opleiding. Dit kan op alle niveaus, 

leidend tot diploma, certificaat of praktijkverklaring. 

 Innovatieve manieren van matching: informele bijeenkomsten waar ontmoetingen worden 

gerealiseerd tussen werkzoekenden en bedrijven met openstaande vacatures. 

 

Deze routes zijn op dit moment met name gericht op het aantrekken van nieuw personeel binnen een bedrijf. 

De Regio Deal beoogt deze routes versneld en versterkt worden ingezet op genoemde doelgroepen. Hierbij 

wordt uitgegaan van de behoeften van werkgevers en de belemmeringen die genoemde doelgroepen ervaren 

binnen genoemde doelgroepen.  

 

Meer werken aantrekkelijk maken: De groep deeltijders zijn al in beeld bij werkgevers en kunnen, door een 

aantal uren meer te werken, een grotere bijdrage leveren aan het verminderen van de krapte op de 

arbeidsmarkt en hun eigen inkomenspositie versterken. Hoewel een deel van deze groep bewust ervoor kiest 

om deeltijd te werken (o.a. werk-privé balans en de nieuwe generatie werkenden) wordt een aantal 

deeltijdwerkers geremd om meer te werken. Zo is er een groep deeltijdwerkers die wel meer wil werken, maar 

waarvoor dit niet altijd leidt tot meer inkomen, bijvoorbeeld door het vervallen van toeslagen en/of het 

moeten inkopen van meer uren kinderopvang. Het wegvallen van bijvoorbeeld toeslagen is landelijke 

wetgeving, iets dat binnen de Regio Deal niet is op te lossen. Maar het programma zet in om werkgevers te 

stimuleren het gesprek over uitbreiding van uren met hun medewerkers te voeren en de (financiële) voordelen 

en mogelijkheden beter inzichtelijk te maken. Professionals worden ingezet als strategisch gesprekspartner 

voor werkgevers. Samen met werkgevers en werknemers wordt onderzocht tegen welke drempels mensen 

aanlopen om (meer) te werken en/of welke opleidingsbehoefte er is, en samen zoeken zij naar oplossingen. De 

Regio Deal wordt een proeftuin om belemmeringen in het systeem weg te nemen, meer werken te laten lonen 

en werkgevers en werknemers hierin uit te dagen. 

 

Nieuwkomers sneller aan het werk: Nieuwkomers die vanaf 1 januari 2022 hun verblijfsvergunning hebben 

gekregen, vallen onder de nieuwe Wet inburgering. In deze wet is er binnen twee inburgeringsroutes (reguliere 

B1-route en de Zelfredzaamheid (Z-)route) de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). De MAP is bedoeld 

om nieuwkomers zicht te geven in de arbeidsmarkt en in hun eigen kansen om op die arbeidsmarkt actief te 

zijn. De 14 Twentse gemeenten hebben een MAP-trainingsprogramma gebouwd om vanaf de start van de 

inburgering oog te hebben op de potentie van dit ongekend talent. Via de Regio Deal  wordt versterkt ingezet 

om via om- en bijscholing nieuwkomers arbeidsfit te maken, met focus op kraptesectoren. Er zijn opdrachten, 
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(betaalde) werkplekken en werkgevers nodig om dat te realiseren. Via de Regio Deal worden werkgevers 

ondersteund in het begeleiden en in dienst nemen van nieuwkomers in hun bedrijf. Daarbij is het voor 

nieuwkomers inburgeraars via de Z-route kansrijk om aan de slag te gaan in banen waar ongeschoold werk 

voor wordt gevraagd. Inburgeraars in de B1-route kunnen (wanneer sprake is van diplomawaardering) mogelijk 

al op andere niveaus worden geplaatst, of hebben de mogelijkheid om daar met behulp van opleiding, 

certificaten of praktijkverklaringen naar toe te groeien. 

 

Betrokken partners 
Onderwijsinstellingen, Ondernemend Twente, VNO-NCW, FNV/CNV, S-BB, Leerwerkloket, UWV, de Twentse 
gemeenten verenigd in de Arbeidsmarktregio, Provincie Overijssel, Werkplein Twente. 
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3. TOEGANKELIJKHEID ZORG STAAT ONDER DRUK 

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg. De nationale missie is om 
alle Nederlanders in 2040 tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven en de 
gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% te laten afnemen. 
Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig om passende zorg dichtbij huis te organiseren, in te zetten op 
preventie, verbeteren van samenwerking in de zorgketen en om nieuwe technologie in te zetten. De regionale 
investeringsagenda Agenda voor Twente is gericht op het ontwikkelen van programma’s die hieraan een 
bijdrage leveren, waarbij de gelukkige en vitale inwoner centraal staat en wordt aangesloten op de 
doelstellingen en ambities in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Volgens dit akkoord staat de toegankelijkheid 
van de zorg onder druk. Het gebrek aan samenwerking tussen (regionale) partijen in de keten is daarbij een 
belangrijk knelpunt. Regio’s worden uitgedaagd om de onderlinge samenwerking te versterken, met als doel 
voor de gezondheid van inwoners te vergroten en de juiste zorg op de juiste plek te realiseren voor inwoners. 
Ook kunnen Innovaties in de zorg en welzijn de vraag naar zorg voorkomen en taken van zorg- en 
welzijnsprofessionals verlichten. Daarbij is het belangrijk om kennis- en onderwijsinstellingen, gemeenten, 
bedrijven, zorgaanbieders en zorgverzekeraars te laten samenwerken, om innovaties op te nemen in beleid, 
inkoop en wet- en regelgeving. De druk op deze voorzieningen neemt daarnaast toe door de vergrijzing en het 
tekort aan zorgpersoneel. Huisartsen kunnen de werkdruk niet aan, ouderzorg kan niet worden geleverd en er 
is geen ruimte voor een integrale benadering van gezondheidsproblemen door het ontbreken 
personeelscapaciteit, een niet goed samenwerkende zorgketen en verkokering van financiering.  
  
De kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg staat onder druk en er zijn specifieke uitdagingen 
in het stedelijk en landelijk gebied. In de aanpak wordt deze maatschappelijke opgave gekoppeld aan 
economische kansen voor het regionale bedrijfsleven, onder andere door toepassen van (schaalbare) 
innovaties en financiering va nieuwe business modellen meer gericht op preventie. Dat wordt benaderd vanuit 
het euregionale cluster rond medische technologie waar door de regio al in wordt geïnvesteerd. Naast 
preventie moet er inzet zijn op het eerder weer thuis herstellen en revalideren van inwoners, wel onder 
professionele begeleiding en met behulp van technologie. Daarnaast is het nodig om te investeren in de 
competenties en kennis van zorg- en welzijnsprofessionals, bijvoorbeeld via een gericht LLO-aanbod en mensen 
te interesseren voor werken in de zorg. Het vraagt ook samenwerking met woningbouw en nieuwe 
woonconcepten. Daarnaast en aandacht voor persoonlijk omstandigheden van inwoners bijvoorbeeld in relatie 
tot andere sociale problematiek zoals schulden, gezinssituaties en de activering naar werk. 

 

Doelstellingen 
Het optimaal inzetten en benutten van beschikbare zorgcapaciteit door het implementeren en opschalen van 
bewezen innovaties die bijdragen aan preventie, afremmen van medicalisering en verbeteren van de 
samenwerking in de keten en het toepassen van sociale innovaties gericht op het concept Positieve 
Gezondheid, verbeteren van samenwerken in de zorgketen en daarmee/bijscholen van zorg- en 
welzijnsmedewerkers;  
 
Via preventie vergroten van gezondheid van inwoners en terugdringen van ziekte en ziektelast als gevolg van 
een ongezonde leefstijl en leefomgeving, waardoor de zorgkosten en uitval op de arbeidsmarkt door ziekte 
afnemen en tegelijkertijd het ‘geluk’ van inwoners toeneemt.   
 

 

3.1 Ouderenzorg gericht op langer thuis wonen 
--------------------- 

 
Opgave 
In Twente is ruim 20% van de bevolking 65 jaar of ouder. Dit komt neer op ongeveer 130.000 ouderen (bron: 
regiobeeld zorg en ondersteuning voor Twentse ouderen, oktober 2021). Dit aantal gaat door de vergrijzing de 
komende jaren nog verder groeien. Uit cijfers is gebleken dat het aantal 65-plussers in Twente richting 2030 
stijgt met 23.500 personen. De zogenoemde grijze druk (percentage 65-plussers in verhouding tot het aantal 20 
tot 64-jarigen) is in 2030 in Twente 42%, ten opzichte van naar verwachting 40% in heel Nederland. Vooral in 
de plattelandsgemeenten is dit een grote opgave, met een grijze druk van veelal meer dan 50%. Daarnaast 
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worden inwoners steeds ouder en ervaren zij daardoor meer chronische ziekten en multi-problematiek. De 
zorgvraag van Twentse ouderen neemt hierdoor in de toekomst toe. Daarbij is het de uitdaging voldoende 
geschikte woningen te realiseren voor deze doelgroep en met behulp van technologie, vroeg-
signalering/diagnostiek en zorg op afstand langer thuis wonen mogelijk te maken voor wie dat kan en wil.  
 
Daarnaast is er op dit moment er al een arbeidsmarkttekort onder zorgprofessionals, wat in de toekomst zal 
toenemen. Nu al werkt in Nederland volgens de WRR 1 op de 6 werknemers in de zorg. Als we op dezelfde voet 
doorgaan, zou in 2040 1 op de 4 werknemers in de zorg moeten werken (bron: Integraal Zorgakkoord 2022). 
Dat is niet haalbaar. Momenteel is in Twente al een grote vraag naar (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, 
huishoudelijke hulpen, artsen en psychologen. Hierdoor nemen de werkdruk en de wachtlijsten toe. In 
combinatie met de grote stijging van het aantal ouderen en hun toenemende zorgvraag, maakt dat de vraag 
naar zorg en ondersteuning voor ouderen in Twente in de toekomst niet kan worden gewaarborgd. Dit heeft 
directe gevolgen voor de arbeidsmarkt, brede welvaart en economie in Twente en de Rijksbegroting voor 
(onder andere) zorg en ondersteuning. Veranderingen in aanpak zijn daarom noodzakelijk de komende jaren.  
 

Streefbeeld en doelgroep 
Om deze problemen af te remmen en zo veel mogelijk te voorkomen, is een stevige aanpak en integrale 
samenwerking tussen verschillende organisaties nodig. Door het inzetten op gezondheid, vroeg-signalering en 
laagdrempelige alternatieven, kan zorg en ondersteuning vaak worden uitgesteld dan wel worden voorkomen. 
Denk hierbij aan het inzetten op technologische hulpmiddelen en ICT, die zorgtaken kunnen overnemen of aan 
taakdifferentiatie, waarmee bepaalde zorg- en ondersteuningstaken kunnen worden overgedragen aan andere 
professionals. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het inzetten op een gezonde leefstijl, waardoor ouderen fitter en 
vitaler worden en beter kunnen blijven participeren in de maatschappij. Het is ook noodzakelijk om te investeren 
in wonen en zorg. In Twente is er niet alleen krapte aan woningen, maar zeker ook passende woningen. Er zullen 
meer woningen en geclusterde woonzorg units moeten komen, waar mensen met een zorg- of 
ondersteuningsvraag langer zelfstandig kunnen blijven wonen en gebruik maken van technologie en 
hulpmiddelen, waardoor zij geen of minder gebruik hoeven te maken van zorg.  Wanneer meer van dit type 
woningen beschikbaar komen, zorgt dit ook voor doorstroom in de woningmarkt en wordt ruimte  gecreëerd 
voor starters en nieuw talent. Kortom: voor het aanpakken van bovengenoemde problemen is er een intensieve, 
privaat-publieke aanpak en samenwerking noodzakelijk tussen verschillende partijen, zoals gemeenten, 
ouderenzorgaanbieders (VVT), paramedici, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, medtech bedrijven, 
woningcorporaties en bouwbedrijven. Ook zal er moeten worden geïnvesteerd in het koppelen, analyseren, 
begrijpen en gebruiken van data ter onderbouwing en versterking van de verschillende vraagstukken. 
Bovenstaande opgave staat uitgewerkt en onderbouwd in de Agenda voor Twente en in de regionale 
samenwerkingsagenda Twentse Koers (www.twentsekoers.nl).  
 

Doelen en aanpak 
De omschreven opgave is groot en complex een vraagt een langdurige inzet en gedragsverandering van 
mensen, professionals en organisaties. De Regio Deal wordt ingezet op samenwerken in de wijk, op het snijvlak 
van zorg en welzijn. Er wordt binnen zeven pilotgemeenten ingezet op het versterken van domein 
overstijgende ketensamenwerking en creëren van integrale wijkteams. De focus ligt hierbij op preventie en 
versterken van gezondheid van inwoners door in te zetten op vroeg-signalering en alternatieve vormen van 
zorg en ondersteuning. Er wordt gewerkt vanuit het gedachtengoed van het zogenoemde reablement en er 
wordt ingezet op samen indiceren en taakdifferentiatie. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met zorg op 
afstand en ingezet op toepassen van technologieën in de woning. Dat doen we aan de hand van proeftuinen 
waar de waarde van toepassing en economische waarde van zorginnovaties wordt aangetoond en nieuwe 
woonconcepten voor ouderen kunnen worden ontwikkeld. Belangrijk is om zorg- en welzijnsprofessionals te 
leren omgaan met deze innovaties, om de maximale waarde ervan te benutten. Deze innovaties moeten ook 
bijdragen aan het deels oplossen van de tekorten aan werknemers mensen in de zorg. Vanuit de ervaringen 
binnen de zeven pilotgemeenten wordt ingezet op Twente brede uitrol. Door deze aanpak wordt er verbinding 
gelegd tussen bestaande initiatieven en deze verder aangejaagd, versterkt en versneld. Hierdoor wordt massa 
gemaakt gericht op meer impact . Door deze integrale aanpak worden oudere inwoners in de komende jaren 
passender geholpen, wordt hun eigen kracht versterkt, kunnen ze langer thuis wonen en beter participeren in 
de samenleving en blijft de zorg en ondersteuning op de lange termijn toegankelijk voor inwoners. Daarnaast 
biedt de aanpak het economische kansen voor bedrijven toepassen van nieuwe technologie en innovaties in de 
praktijk en nieuwe woonconcepten. De aanpak heeft daarmee een positief effect op het welzijn en welvaart in 
Twente. De aanpak legt focus op een aantal routes. 

http://www.twentsekoers.nl/
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Gezondheid en leefstijl: Door de gezondheid van inwoners te vergroten of te stabiliseren, is er minderen sprake 
van ziekte en zorg en kunnen zij langer blijven participeren in de samenleving. Hiervoor is van belang om in te 
zetten op een gezonde leefstijl en leefomgeving van ouderen, bijvoorbeeld via aandacht voor valpreventie, 
overgewicht, alcohol- en medicatiegebruik, eenzaamheid en Inrichting leefomgeving.  
 
Reablement en laagdrempelige alternatieven voor zorg: inzet op zelf- en samenredzaamheid van oudere 
inwoners en laagdrempelige alternatieven voor zorg en ondersteuning. Oudere inwoners worden geholpen bij 
het behouden of weer zelf aanleren van taken, bijvoorbeeld in de persoonlijke verzorging en het huishouden. Dit 
gebeurt onder andere door het inzetten van (eenvoudige) hulpmiddelen, begeleiding en revalidatie. Dit vraagt 
echter een intensieve aanpak en gedragsverandering van vele organisaties en professionals, zoals 
ouderenzorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, huisartsen, revalidatiezorg en 
paramedici. Dat vraagt inzet en overtuiging via pilots en scholing van inwoners en professionals en de (integrale) 
wijkteams. Het vraagt aanpassing in beleid, inkoopafspraken en uitvoeringsafspraken tussen gemeenten en 
zorgverzekeraar. En het vraagt inzet van hulpmiddelen en technologie, zoals kleinere hulpmiddelen (b.v. 
druppelbrillen en stofzuigrobots) en technologieën met betrekking tot thuismonitoring, toezicht en regie, 
medicatie inname en bij de ondersteuning van persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke taken.  
 
Wonen en zorg: In Twente zien wij een tekort aan woningen, ook woningen voor inwoners met een zorgvraag, 
waaronder veel ouderen. Dit vraagt een integrale aanpak en een samenwerking tussen o.a. gemeenten, 
zorgkantoren, zorgaanbieders, woningstichtingen en bouwondernemingen. Vooral naar de tussenvorm 
‘geclusterde woonvormen’ en ‘tussenvormen van wonen in combinatie met zorg’, waar mensen met behulp van 
woningaanpassingen, hulpmiddelen en (laagdrempelige) verzorging en ondersteuning zelfstandig kunnen 
wonen, is veel vraag. Alle Twentse gemeenten hebben inmiddels samen met hun lokale partners een 
woonzorgvisie opgesteld die in uitvoering moet worden gebracht. Het inzetten op wonen en zorg heeft als groot 
positief neveneffect dat er doorstroom ontstaat in de woningmarkt en daarmee ruimte wordt gecreëerd voor 
starters.  
 
Arbeidsmarkt en taakdifferentiatie: Er moet slim worden omgegaan met de arbeidscapaciteit. Naast dat er moet 
worden geïnvesteerd in het aantrekken en omscholen van zorg- en welzijnspersoneel, zal er ook moeten worden 
geïnvesteerd in het anders inzetten van personeel en taakdifferentiatie. Denk hierbij aan het inzetten van andere 
functies om schaarse functies (deels) te vervangen. Denk daarbij aan een stevigere verbinding tussen de 1e-lijns 
zorg en het sociaal domein.  
 
Pilotprojecten en proeftuinen: Het opzetten en uitvoeren van pilotprojecten in wijken/gemeenten is onderdeel 
van de aanpak. Hiervoor willen we ook verder gaan experimenteren, ontwikkelen en inzetten op technologie in 
de woning en de wijk samen met onderwijsinstelling en medtech-  en zorgleveranciers.  
 

 
Betrokken partners 
Samen Twente, Twentse Koers, VVT organisaties, Twentse zorg- en welzijnsinstellingen, 
woningbouwcoöperaties, Twentse gemeenten, Ondernemend Twente, Medtech Cluster Twente, ROC van 
Twente, Saxion, Universiteit Twente  

 

3.2 Preventie en aanpak chronisch ziektebeelden  

--------------------- 

 
Opgave 
Twente staat hier voor een grote opgave. De zorgvraag ontwikkelt zich sneller dan de beschikbare mensen en 
middelen. Van de 55.400 personen die in de regio Twente werken in de sector Zorg & Welzijn gaat binnen 10 
jaar 25% met pensioen. Tegelijkertijd is berekend dat er tot 2050 een krimp van jongeren binnen de regio is5. 

                                                           
5 WGV Zorg & Welzijn 



   
 

Pagina 15 van 16 
 

Hierdoor komt de financiële, personele en maatschappelijke houdbaarheid van het zorgstelsel en daarmee de 
toegankelijkheid van de zorg onder druk te staan. In 2021 is er een landelijk tekort van 10.200 mensen voor 
ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg. In 2031 zal dit tekort zijn opgelopen tot 24.4006. Factoren 
die deze uitdagingen in Twente extra groot maken zijn aantrekkingskracht van de regio voor het aantrekken en 
en behouden van talent en de afstand tot gespecialiseerde zorg in het landelijk gebied. In Nederland heeft 95% 
van de Nederlanders een UMC binnen 60 minuten, 86% binnen 45 minuten en 65% zelfs binnen 30 minuten. In 
de regio Twente heeft slechts 12,5% van de inwoners een UMC op 60 minuten rijtijd.  
 
Twente kent daarnaast in vergelijking met het gemiddelde in Nederland een verhoogde aantal mensen met 
specifieke ziektebeelden, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en aandoeningen van houding en 
beweging (bv. artrose)7. Deze aandoeningen ontwikkelen zich veelal tot (een combinatie van) chronische 
aandoeningen en zijn onder de stijgers van ziekteprevalentie tot 20408. Dit probleem speelt in het bijzonder bij 
fysiek belastende beroepen (zoals in de maakindustrie) en bij lagere Sociaal Economische Status. Ook maakt de 
‘nuchtere’ mentaliteit van de ‘tukker’ dat men vaak pas laat aan de bel trekt bij klachten.  
 

Streefbeeld en doelgroep 
De Regio deal richt zich naar een regionale publiek-private samenwerking om de maatschappelijke uitdagingen 

rondom toegankelijkheid, betaalbaarheid en bemensing van de zorg in de regio te beantwoorden, met een 

focus op preventie en chronische aandoeningen bovengemiddeld aanwezig in Twente. Streven is een integrale 

aanpak van preventie in de woon en leefomgeving tot aan toegankelijke medisch specialistische zorg door inzet 

van medische technologie. Hiertoe realiseren we een structurele intensivering van de Twentse publiek-private 

domein overstijgende netwerken (o.a. op gebied van wonen, werken, medtech en zorg). Er wordt gewerkt 

binnen proeftuinen met inwoners, met bedrijven via medtech- en zorginnovaties, met kennisinstellingen en 

met innovatieve vooruitstrevende zorginstellingen. Dit streefbeeld kan alleen bereikt worden als meerdere 

partijen samenwerken: bedrijven, kennisinstellingen, zorg en overheid. Willen we de zorg beheersbaar en 

betaalbaar houden nu en in de toekomst dan is het nu ook tijd voor actie. Technologische innovaties worden 

ontwikkeld en hebben grote behoefte aan een validatie omgeving en partijen die innovaties gaan 

implementeren. Regionale samenwerking is hiervoor een cruciale stap9. De opgave vraagt een integrale aanpak 

met domein/sector overstijgende investeringen in de zorginnovatie infrastructuur. Hierin is zonder initiële 

steun van het Rijk moeilijk hier voortgang in te boeken. Uitbreiding naar andere regio’s in Nederland is mogelijk 

via de koepelorganisatie Santeon thuis, daarnaast is uitbreiding richting de Euregio mogelijk. Dit vraagt 

opzetten van euregionale samenwerkingsverbanden en dat biedt ingangen tot de Duitse markt en daarmee 

economische kansen voor het bedrijfsleven. Er wordt gewerkt aan een euregionaal cluster rond bedrijven en 

zorgorganisaties en er is uitwisseling bij het scholen van zorgmedewerkers en doen van onderzoek. ROC van 

Twente plaatst jaarlijks bijvoorbeeld stagiaires in zorginstellingen in Münster. De primaire doelgroep is de 

Twentse inwoner (oud en jong) met chronische aandoeningen, lagere Sociaal Economische Status en, in relatie 

tot het onderwerp ‘al het beschikbaar talent is nodig’, werknemers met fysiek belastende beroepen.  

 
Doelen en aanpak 
De aanpak zet in op de ontwikkeling en implementatie van een zorg(technologie) innovatie infrastructuur die in 

eerste instantie wordt opgezet rond de belangrijkste chronische ziektegebieden in Twente zoals bijvoorbeeld 

op het gebied van houding en bewegingsaandoeningen, hart- en vaatziekten en diabetes type II aandoeningen. 

Deze infrastructuur bestaat uit (i) een innovatie infrastructuur, (ii) een implementatie infrastructuur, beide 

ondersteund door een adequate (iii) data infrastructuur en een mogelijke (iv) financiële zorginnovatie 

infrastructuur. Zorginnovaties worden in de praktijk, bij mensen thuis, getest en gevalideerd met pilotprojecten 

op het gebied van de geselecteerde chronische aandoeningen met hoge relevantie voor Twente, en een groot 

potentieel aan partners in de regio. De aanpak richt zich op een aantal onderdelen.  

                                                           
6 Prognosemodel Zorg en Welzijn: https://www.prognosemodelzw.nl/ 
7 Regioanalyse Twente, NZA 
8 https://www.vtv2018.nl/aandoeningen   
9 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg  

https://www.prognosemodelzw.nl/
https://www.vtv2018.nl/aandoeningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg
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Innovatie infrastructuur: innovatie- en impactlabs voor co-creatie en maatschappelijk gedreven vraag 

gestuurde innovaties waar burgers, bedrijven zorg- en kennisinstellingen samenwerken, tot aan vroege fase 

testen van technologie in gesimuleerde werkelijkheid op technisch functioneren, veiligheid en 

betrouwbaarheid. De aanwezige expertise op validatie- en evaluatie (o.a. wet medisch wetenschappelijk 

onderzoek, MDR-regulering en certificering) wordt ingezet als versneller op route naar product- en zorgdienst- 

ontwikkeling en optimaler benut. Zorgexperts komen in contact met inwoners, zorgpartijen en de industrie om 

betere concepten te bedenken en te definiëren.  

Implementatie omgeving: real world living labs met fysieke locaties in gespecialiseerde zorginstellingen en 

zorgcentra (eerste- en anderhalve lijns) waar zorgprofessionals, patiënten, onderzoekers, lokale overheden en 

bedrijven technologie en nieuwe zorgconcepten in de dagelijkse omgeving testen. Er wordt rekening gehouden 

met de wensen en eisen van de eindgebruikers en stakeholders rondom patiënten met chronische 

aandoeningen. Als resultaat van praktijkkennis en -ervaring sluiten innovaties beter aan bij de context en 

praktijk. Zorgprofessionals worden opgeleid in het aanbieden van ondersteunde zorg. Ook worden 

themasessies georganiseerd om met en van elkaar te leren en inspireren op regionale domein-overstijgende 

zorginitiatieven, implementatie daarvan  en kennis van chronische zorgsystemen (wet- en regelgeving, 

organisatie, financieel systeem, etc.). 

Data infrastructuur: Voor specifieke zorgpaden en pilotprojecten wordt ingezet op goede integratie van de 

regionale data-infrastructuur zodat deze kan functioneren als monitoring op (na)zorg processen Samen met 

alle relevante stakeholders wordt ingezet op het koppelen van nu nog losstaande data-infrastructuren vanuit 

o.a. verschillende zorgpartijen, maar ook vanuit het maatschappelijk- en welzijnsdomein. Deze data-

infrastructuur nieuwe implementeerbare zorgconcepten mogelijk maken.  

Financiële infrastructuur: Een verkenning zal worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om als collectief beter 

in staat te zijn om vroegtijdige financiering van innovaties en duurzame bekostiging van innovatieve 

zorgproducten en woon-zorgdiensten te regelen voor inwoners met chronische aandoeningen. Combinaties 

van bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden en zorginstellingen maken in dit thematische netwerk een 

versnelde innovatie- en valorisatie bekostiging mogelijk. 

Pilotprojecten: bijvoorbeeld op gebied van preventie, vroeg-sginalering/diagnostiek, interventie, minimaal 

invasieve behandelingen, betere capaciteitsplanning chronische zorg experts, een virtuele kliniek en het meten 

en coachen van de chronisch zieke inwoners op afstand. 

In de gekozen aanpak wordt relatie gelegd met en de kennis gebruikt van de Twentse Zorg Academie10 en het 

bestaande SPRONG programma Health Tech Society11. 

 

 
Betrokken partners 
Twentse zorginstellingen (ziekenhuizen, medisch specialistisch zorgbedrijf, eerstelijnspraktijken en 
gezondheidscentra) met expertise op o.a. chronische aandoeningen, revalidatiegeneeskunde, leefstijl coaching, 
sportgeneeskunde, fysiotherapie, woningbouwcoöperaties, Twentse gemeenten, Samen Twente, ROC van 
Twente, Saxion, Universiteit Twente, Ondernemend Twente, Medtech cluster Twente. 
 

 

                                                           
10 https://tza-twente.nu/  
11 https://www.healthtechinsociety.nl/  

https://tza-twente.nu/
https://www.healthtechinsociety.nl/

