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Wim Boomkamp neemt je mee...
De vergaande maatregelen van de
afgelopen weken treffen alle inwoners,
ondernemers en organisaties in onze
regio hard. Voor de horeca en
cultuursector kwam de klap extra hard
aan: wéér moest de zaak verplicht op
slot. Ik begrijp dan ook de teleurstelling,
maar waardeer ook de veerkracht en het
doorzettingsvermogen om door te gaan.
Vorige week was de Week van de
Ondernemer. En wij zijn trots op
ondernemend Twente! Deze laatste
nieuwsbrief van 2020 staat dan ook in
het teken van ondernemerschap. Ik ben
verheugd dat Ondernemend Twente officieel een juridische entiteit is geworden en dé
stem van het bedrijfsleven in de Twente Board vertegenwoordigd.
Zoals aangekondigd is dit de laatste nieuwsbrief van 2020. En wat was het een bijzonder
jaar. De strijd tegen het coronavirus, waarvan ik in maart niet had gedacht dat we er nu,
ruim driekwart jaar later, nog steeds zo intensief mee bezig zouden zijn. Het jaar 2020 is
ook het jaar waarin we ons strategiedocument hebben gepubliceerd, waar we het
afgelopen jaar achter de schermen hard aan hebben gewerkt. En het jaar 2020 is het jaar
van veerkracht, creativiteit en lef, wat ik heb gezien bij inwoners, ondernemers en
organisaties in Twente. Dat geeft ons de energie om op volle kracht vooruit te gaan
richting 2021.
Wim Boomkamp
Voorzitter Twente Board

Bedrijfsleven Twente verzamelt zich officieel in
Ondernemend Twente
Ondernemend Twente is donderdag 29
oktober officieel een juridische entiteit
geworden. De gezamenlijke netwerken
worden vanaf nu vertegenwoordigd door
stichting Ondernemend Twente, die ook
dé stem van het bedrijfsleven in de
Twente Board vertegenwoordigt. Een
groot gevoel van trots overheerst bij
Regina Nieuwmeijer. Nieuwmeijer stond
in 2017 aan de wieg van deze unieke
samenwerking en is enthousiast over het formaliseren van de bestaande samenwerking
in de stichting Ondernemend Twente.

Lees hier welke waarde Ondernemend Twente biedt aan onze regio

Voortgangsrapportage Investeren in Twente
In de voortgangsrapportage ‘Investeren in
Twente’, nemen we je mee in de resultaten van
de projecten van dit jaar van de
investeringsprogramma’s Agenda voor Twente
en Regio Deal Twente. Veel projecten zijn
inmiddels gestart. Na de zomer vonden
voortgangsgesprekken met de aanvragers en
betrokkenen plaats. De projecten dragen op
verschillende manieren bij aan
sociaaleconomische structuurversterking van de
regio door innovatie en toepassing van nieuwe
technologie, het versterken van
ondernemerschap, het aantrekken van talent en
het ontwikkelen van oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen.

Ga direct naar de voortgangsrapportage

Twente maakt werk van kansen in Artificial Intelligence
In Oost-Nederland is een beweging op
gang gebracht om kennisontwikkeling
en toepassing van Artificial InteIligence
(AI) te versnellen en op te schalen. De
AI-Hub Oost, waar Twente deel van
uitmaakt, bestaat uit een groot scala
aan bedrijven, instellingen en
aanjaagorganisaties. De
sleuteltechnologieën kunnen worden
toegepast in de maakindustrie en de gezondheidszorg en dit zorgt er ook voor dat de
technologieën sneller toepasbaar zijn. In het Nationaal Groeifonds is AI uitgelicht als
belangrijke kanshebber. Volop kansen dus en daar maakt Twente graag gebruik van.

Lees hier de toekomstige ambitie van de AI-Hub Oost

Een Leven Lang Ontwikkelen Twente in finale ESF-award
Woensdag 11 november was de finale van
de ESF-awards 2020. De award wordt
jaarlijks uitgereikt aan het meest succesvolle
project dat bijdraagt aan werkgelegenheid
en het stimuleren van economische en
sociale samenhang. Diverse mooie
initiatieven werden genomineerd. De
samenwerking 'Een Leven Lang Ontwikkelen' van Twents Fonds voor Vakmanschap en
Leerwerkloket Twente haalde de finale.

Lees meer over de finaleplek van een Leven Lang Ontwikkelen

En verder in het nieuws ...
De Twente Board en de investeringsprogramma's komen regelmatig in het nieuws. Hieronder
een overzicht van de verschillende nieuwsartikelen. Klik op de link om het artikel te lezen:
Wim Boomkamp te gast bij Werkplein TV. De vierde aflevering staat in het teken van een
Leven Lang Ontwikkelen
Gyula Rychtarski roept op jonge werknemers niet uit het oog te verliezen in de
coronacrisis
Update proeftuinen in de nieuwsbrief van Mineral Valley Twente
Oost-Nederland roept Den Haag op om kracht MKB beter te benutten
Twents Fonds voor Vakmanschap schittert bij Nieuwsuur in item over omscholing

De Twente Board is een strategie orgaan. De board 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.
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