
Jaarplan 2022
Activiteiten uitvoeringsorganisatie
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Hierbij presenteren wij het jaarplan 2022 van de uitvoeringsorganisatie van de Twente Board.

Dit plan is gebaseerd op het strategisch plan 2020-2025 van de Twente Board. Het betreft het eerste 

jaarplan van de per 1 juli 2021 nieuw opgerichte Twente Board Development BV. Het gaat beter dan ooit met 

Twente, daar zijn we trots op. Dit daagt ons uit om de volgende stap te zetten. Het komende jaar gaan we met 

elkaar nog scherpere keuzes maken voor de toekomst van onze groene technologische topregio.

De uitvoeringsorganisatie van de Twente Board is opgericht om de krachten te bundelen van Overheid, Onderwijs 

en Ondernemers. Samen kunnen we de sociaal economische structuur duurzaam versterken en daarmee het Bruto Twents 

Geluk verhogen. In dit jaarplan beschrijven we wat we het komende jaar gaan doen. Dit doen we niet alleen, maar samen met 

de boardleden, de Young Twente Board, de betrokkenen in onze projecten, onze stakeholders en partners in het ecosysteem 

Twente. Samenwerken zit in onze genen en typeert onze regio.

Als het ergens kan, dan kan het hier. 

Gelukkig is er Twente!

Namens Team Twente Board,

Victor-Jan Leurs

directeur
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Why?
Waarom doen we wat we doen?

How?
Hoe voeren we onze activiteiten uit?

What?
Wat gaan we doen?

Inhoud



Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen vragen om

antwoorden, Twente heeft deze innovatieve oplossingen!

In combinatie met ons daadkrachtig ondernemerschap en talent 

vormt dit de basis tot verhoging van het Bruto Twents Geluk

Why?



Talent
Prioriteit en keuze Voorwaarde voor succes Verbinding met buiten

Bijdragen aan het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken

Stimuleren van het verdienvermogen 
t.b.v. het Bruto Twents Geluk

Uitbreiden (Inter)nationale samenwerking

Stimuleren van innovatie binnen het MKB

Ontwikkelen sterk merk Twente

Creëren aantrekkelijk vestigingsklimaat

Synergie met strategische positionering 
vrijetijdseconomie

Twente Board als autoriteit

Beïnvloeden beleid en aantrekken financiering

Nieuwe investeringsagenda voor Twente

Ontdek talent

Aantrekken en behouden talent

Strategische HR ontwikkeling

How?

Innovatie, technologie 

en ondernemerschap

Positionering en profilering



Opgave: bijdragen aan het oplossen van wereldwijde maatschappelijke vraagstukken

Slimme oplossingen op het gebied van gezondheid, circulariteit en innovatie

Opgave: stimuleren van het verdienvermogen t.b.v. Bruto Twents Geluk

Technologische innovaties door ontwikkeling van langjarige programma’s gebaseerd

op fundamenteel én toegepast onderzoek

Opgave: uitbreiden (inter)nationale samenwerking

Projecten opschalen en (inter)nationaal samenwerken op thema’s waarvoor dat relevant is

Opgave: stimuleren van innovatie binnen het MKB

Breder bereik binnen het MKB ter vergroting van de economische impact

Prioriteit voor toekomstig verdienvermogen van Twente
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Opgave: ontdek talent

Verhogen in- en uitstroom in het onderwijs gericht op kansrijke beroepen

Opgave: aantrekken en behouden Talent

(Inter)nationaal talent in Twente aantrekken, opleiden en behouden

Opgave: strategische HR ontwikkeling

Het creëren van een omgeving waarin bedrijven gestimuleerd worden om strategisch

HRM te ontwikkelen en de werknemer gestimuleerd en gefaciliteerd wordt om zich

voortdurend te blijven ontwikkelenTa
le

nt
Voorwaarde voor een succesvolle regio



Opgave: ontwikkelen sterk merk Twente

Twente positioneren als ‘groene technologische topregio’ waar wereldwijde vraagstukken 

door innovaties worden opgelost

Opgave: stimuleren snelle spoorverbinding en aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat

Agenda setting op thema’s die van belang zijn voor de sociaal economische agenda van Twente

Opgave: beïnvloeden beleid en aantrekken van financiering

Effectieve lobby op drie prioriteiten 

Opgave: vermarkten toplocaties

Ontwikkelen positief imago voor aantrekken bedrijven die innovatie clusters versterken

Opgave: Twente Board als autoriteit

Draagvlak creëren bij stakeholders en samenwerken met andere regio’s
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Verbinding en samenwerking met de buitenwereld



Wereldwijde maatschappelijke thema’s 
> Twente Board investeert in technologische oplossingen

Thema’s 

Gezondheid

Circulariteit

Innovatie

Technologische oplossingen

Innovatie in de zorg, medtech en preventie

Circulaire textiel, kringlooplandbouw, energietransitie

Digitalisering, robotica, fotonica, nanotechnologie, AI



• De strategie van Twente Board aanscherpen

• Regie voeren en agenda setten

• Brug slaan tussen de lange en korte termijn

• Kennisinstellingen en ondernemers dichter bij elkaar brengen

• Bouwen aan een transparant en gedragen ecosysteem in Twente

• Executiekracht versterken door slim verbinden

• Van re-actief naar pro-actief met strategie als fundament en impactvolle projecten als resultaat

• Bestuursleden Twente Board ‘challengen' op idee – project – impact

Toegevoegde waarde uitvoeringsorganisatie
> strategisch, tactisch en operationeel



Programma 
Innovatie, technologie 
en ondernemerschap

1.1 Uitwerking programma: slimme oplossingen op het gebied van 

gezondheid, circulariteit en innovatie

1.2 Identificeren kansrijke toepasbare technologische innovaties door 

ontwikkeling van langjarige programma’s gebaseerd op fundamenteel én 

toegepast onderzoek

1.3 Uitbreiden (inter)nationale 

samenwerking

1.4 Stimuleren van innovatie binnen 

het MKB



Opgave

Focus bewaken op de thema’s gezondheid, 

circulariteit en innovatie en aanscherpen waar nodig

Doel

Verder invullen en versterken van de bestaande clusters door 

identificeren en uitwerken van programma's waar we het 

verschil kunnen maken

Resultaat

Stimuleren en versterken programma's en clusters 

rondom gezondheid, circulariteit en innovatie

Resultaat

Stimuleren en versterken programma's en clusters rondom gezondheid, circulariteit en innovatie

Door middel van

• Stuurgroep en werkgroep inrichten, gekoppeld waar kan aan bestaande overleggen Q1

• Aanscherpen strategieplan Q2

• Tools /beleid ontwikkelen zodat de focus goed behouden blijft (wat hebben we nodig) Q2

• Tools / beleid ontwikkelen om keuzes te kunnen maken / prioriteren 

(wat hebben we nodig) Q2

• Regie voeren (wat gaan we doen) Q1 en Q2

1.1 Uitwerken programma
> Slimme oplossingen op het gebied van gezondheid, circulariteit en innovatie



Opgave

Uitwerken en prioriteren van potentiële 

thema's mede op basis van de Strategische 

Investeringsagenda Innovatie Agenda (SIIA) i.s.m. 

partners zoals provincie, Novel-T en OostNL

Doel

Uitwerken van potentiële thema's met nieuwe projecten 

op basis van de impactportfolio’s en 

met behulp van vorming innovatie clusters

Resultaat

Stimuleren en versterken programma's en clusters rondom gezondheid, circulariteit en innovatie

Door middel van

• Bestuurlijke inhoudelijke kopgroep en inhoudelijk [3 0] werkgroep [governance] Q1

• Visie en missie doc. 1 A-4 [wat willen we] Q1

• Inzicht landschap Twente organisaties & initiatieven [wat hebben we] in afstemming met 

provincie -> In beeld brengen welke relevante partijen er zijn, welke clusters het betreft en 

aan welke thema's behoefte is bij de ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en 

overheden (waaronder gemeenten) Q1

• Best-practise analyse [wat werkt] Q2

• GAP analyse, welke clusters missen we in Twente [wat missen wel] Q2

• Organisatie en uitvoeringsconcept [wat gaan we doen en hoe verbinden we het aan elkaar] Q3

1.2 Identificeren kansrijke toepasbare technologische innovaties
> Doorontwikkeling langjarige programma’s gebaseerd op fundamenteel en toegepast onderzoek



Resultaat

Duidelijk landschap van relevante partners / stakeholders inclusief rol in het 

ecosysteem, concrete grensoverschrijdend projecten.

Door middel van

• Uitwisseling en rolbepaling van partners in het ecosysteem Q1

• Verder uitbreiden samenwerking met Euregio en provincie Q1 t/m Q3

• Aansluiten bij en beter benutten van kansenkaart Q1 en Q2

• Concrete toepassing van kansen voor opschaling die zich

voordoen bij lopende projecten (zoals bijvoorbeeld bij 

circulair textiel) Continu

1.3 Uitbreiden (inter)nationale samenwerking

Opgave

Aan de hand van de impactportfolio’s (dus langs de 

inhoud) realiseren we samenwerking binnen Oost Nederland, met 

andere regio’s in Nederland, Duitsland (in het verlengde van het 

Duitsland akkoord) en verder. Dit doen we in nauwe samenwerking met 

provincie, Novel-T, Oost NL en Euregio

Doel

We gaan het komende jaar op meerdere thema’s samenwerking laten 

zien. Dit is ook belangrijk met het oog op het beïnvloeden van beleid 

en het verwerven van nieuwe middelen. We gaan projecten opschalen en 

internationaal samenwerken op thema’s waarvoor dat relevant is



1.4 Stimuleren van innovatie binnen het MKB

Resultaat

• Participatieverhoging van MKB in de projecten

• Scale-up programma

Door middel van

• Uitwisseling en rolbepaling van partners in het ecosysteem Q1

• Samen met Ondernemend Twente behoefte in kaart brengen Q2

• Opzetten programma’s i.s.m. Novel-T, OostNL, provincie Q2

Opgave

Stimuleren en faciliteren van het ecosysteem rondom 

innovatie in de thema's gezondheid, circulariteit en 

technologische innovatie in het MKB

Doel

Breder bereik binnen het MKB ter vergroting van 

de economische impact



2.1 Ontdek talent

2.2 Aantrekken en behouden talent

2.3 Strategische HR ontwikkeling

Programma 
Talent



2.1 Ontdek talent

Opgave

Alle leerlingen en studenten in Twente kennis te laten maken met 

kansrijke beroepen door overzicht te houden, partijen te 

verbinden en versnippering van initiatieven tegen te gaan

Doel

Meer leerlingen kiezen voor onderwijs dat gericht 

is op kansrijke beroepen

Resultaat

• Bestuurlijke kopgroep Q1

• Landschap in beeld brengen [stakeholders & initiatieven] Q1

• GAP analyse Q2

• Best practise analyse Q2

• Inhoudelijke visie Q2

• Uitvoeringsplan - concept ontwikkeling [en campagnematige] activiteiten Q3



Opgave

Het aantrekken en behouden van talent op alle niveaus voor de 

Twentse arbeidsmarkt door Twente van 'blindspot naar hotspot' 

te positioneren

Doel

• Positief beïnvloeden van het braindrain saldo 

[meer mensen aantrekken dan vertrekken]

• Internationalisering stimuleren en talent aantrekken voor de 

regionale arbeidsmarkt

• Voorwaarden creëren op het gebied van woonklimaat, cultuur 

en bereikbaarheid

2.2 Aantrekken en behouden talent

Resultaat

• Landschap in beeld brengen Q1

• Agendasetting over de randvoorwaarden op talent aantrekken en behouden Q1

• Talentportaal dat (inter)nationale jongeren MBO3+ t/m WO bekend maakt en 

verbindt met kansen op de Twentse arbeidsmarkt Q1

• Talentcampagnes ontwikkelen en opschalen i.s.m. het bedrijfsleven Q2

• Regionaal projectplan [wonen- werken – leven] internationalisering

[Expat Centre, Connect Forward, UT, Saxion, OT, Enschede/Hengelo] Q2

• Verkenning naar gamechangers voor capaciteitsvraagstuk Q2 en Q3
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Opgave

Het creëren van een omgeving waarin de werknemer 

gestimuleerd en gefaciliteerd wordt om zich voortdurend te 

blijven ontwikkelen en bedrijven gestimuleerd worden om strategisch HRM 

te ontwikkelen

Doel

• Kennisdeling op het gebied van strategische 

HRM en toegang tot HR netwerk

• Behoeften van bedrijven beter terug laten komen 

in regionale talentproducten

• Connectie bewaken met de arbeidsmarktregio 

op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen

2.3 Strategische HR ontwikkeling

Resultaat

• Integreren en uitbouwen van HR component Techniekpact Q1 en Q2

• Zorgdragen voor de link met de Twentse arbeidsmarktregio Continue

• Instrumenten faciliteren die bijdragen aan leercultuur en

learning communities Continue

• Ontwikkeling bedrijvenportaal als landingsplek om vraag 

en aanbod bij elkaar te brengen Q1



Positionering en 
profilering

3.1 Ontwikkelen sterk merk Twente

3.2 Creëren aantrekkelijk vestigingsklimaat

3.3 Twente Board als autoriteit

3.4 Beïnvloeden beleid en aantrekken financiering

3.5 Nieuwe investeringsagenda voor Twente



Opgave

(Inter)nationaal talent aantrekken en behouden en bekendheid (innovatief) 

bedrijfsleven buiten Twente / Nederland stimuleren

Doel

• Samen met overheid, ondernemers en onderwijs één 

boodschap naar buiten brengen

• Aantal gebruikers op twente.com laten groeien met behulp 

van relevante, hoogwaardige content

• Meer Twentse bedrijven presenteren zich op twente.com

• Meer conversie op vacatures 

3.1 Ontwikkelen sterk merk Twente

Resultaat

• Intensiveren samenwerking Oost NL WTC, Novel-T en aansluiten 

bij programma’s als go4export Continue

• Partnerplan voor aanhaking bedrijfsleven bij campagne Q1

• Toolkit met branding materiaal voor stakeholders en bedrijfsleven Q2

• Talent- en bedrijvenportaal in de markt zetten Q1

• Thema campagnes in samenwerking met het bedrijfsleven Q2

• Campagne gericht op (inter)nationaal talent Q2 Q4



Opgave

Stimuleren snelle spoorverbinding en het zorgen 

voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat

Doel

• Meer innovatieve bedrijven vestigen zich in Twente

• Talent aantrekken en behouden voor Twente

• Twente ‘verbinden’ met de wereld

3.2 Creëren aantrekkelijk vestigingsklimaat

Resultaat

• Continue lobby voor spoorverbinding

• Intensivering samenwerking met toplocaties en Oost-NL Q1

• Thema campagne gericht op aantrekken en vestigen van (innovatief) bedrijfsleven Q1 en Q3

• Verbinding aantrekken met de cultuursector in Twente Q1

• Gezamenlijke woonagenda met overheid, ondernemers en onderwijs die zorgt voor 

• het versnellen van de realisatie van passende woningen Q2



3.3 Twente Board als autoriteit

Opgave

• Bewustzijn creëren over rol en positie Twente 

Board binnen en buiten Twente

• Positieve beeldvorming door transparantie en 

verbinding met de achterban, Den Haag en Brussel in 

nauwe samenwerking met de provincie en Oost NL 

(gebruik makend van bestaande programma's)

• Agendasetten en regie voeren op relevante issues 

voor Twente

Doel

• Generen free publicity in landelijke en regionale media

• Het beïnvloeden en creëren van - en participeren in issues

Resultaat

• Boardleden in de (landelijke) publiciteit brengen Q3 en Q

• Maandelijkse nieuwsbrieven 10x p/jr

• Frequent organiseren van meet-ups Continue

• Storytelling met behulp van content op twente.com Continue



Opgave

Ontwikkelen van een effectieve lobby-aanpak op de top 3 

lobby-prioriteiten van Twente Board en het aantrekken van 

voldoende (co)financiering om onze ambities te realiseren

en de uitvoeringsorganisatie te laten opereren

Doel

• Beïnvloeden beleids- en besluitvorming voor het 

realiseren van de ambities van Twente Board

• Aantrekken (co)financiering en middelen vanuit de 

regio, provincie, het Rijk en de EU

• Intensiveren samenspel en samenwerkingsafspraken 

met andere (inter)nationale regio’s/partners

• Bevorderen beschikbaarheid van (internationaal) kapitaal

3.4 Beïnvloeden beleid en aantrekken financiering

Resultaat

• Evaluatie Agenda voor Twente (incl. lessen nieuwe agenda) Q1

• Bekrachtigen nieuwe investeringsagenda 2023 – 2027 Q4

• Ontwikkelen regionale netwerkkaart Q1

• Gedragen lobbydossiers voor (1) de spoorlijn Zwolle-Twente-Munster,

(2) Human Capital Agenda / Leven Lang Ontwikkelen en (3) Techniek 

en Twente - gezondheid, circulariteit en innovatie 2022



Opgave

Het continueren van een strategische agenda voor 

Twente samen met alle 14 gemeenten, op basis van de aangescherpte 

strategie van Twente Board en zeker stellen 

van de basisfinanciering voor de uitvoeringsorganisatie

Doel

Het evalueren van de Agenda voor Twente en opstellen 

van een nieuwe investeringsagenda 2023 –2027 voor Twente 

conform geaccordeerde procesvoorstel september 2021

3.5 Nieuwe investeringsagenda voor Twente

Resultaat

• Evaluatie Agenda voor Twente (incl. lessen nieuwe agenda) Q1

• Nieuwe investeringsagenda 2023 – 2027 Q2

• Informatieronde nieuwe raden/colleges Q2

• Bekrachtigen financiering nieuwe investeringsagenda

Q4



4.1 Rapportages projecten

4.2 Monitoring economie

4.3 Strategie & uitvoering

4.4 Verwerving financiële middelen

4.5 Organisatie & processen

Randvoorwaarden
organisatie



4.1 Rapportage projecten

2x per jaar een voortgangsrapportage van alle projecten

4.2 Monitoring van de economie

• Nieuwe methodiek / tooling voor monitoring van programma’s en projecten

• Vernieuwing Twente Index met monitoring brede welvaart

- Invullen van definitie en monitoring ‘Bruto Twents Geluk’

- Uitwerken van talentvraagstukken in relatie tot vacatures en groei aantal arbeidsplaatsen

- Rol van leven lang ontwikkelen

4. Randvoorwaarden organisatie (1)



4.3 Strategie & uitvoering

• Vernieuwen van het strategisch plan inclusief aanscherping impactportfolio’s

• Vaststellen van beeldbepalende projecten (flagships) door maatschappelijke thema’s te koppelen aan langjarige programma’s

• Opstellen jaarplan 2023

4.4 Verwerving financiële middelen

• Opstellen kansenkaart voor economische agenda

• In beeld brengen van beschikbare fondsen met mogelijkheden voor Twente

• Opstellen historische benchmark

- waar kwamen welke middelen vandaan kwamen

- inzicht geven in (stijgende/dalende) trends met duiding oorzaken

• Tool die inzicht biedt in de timing en voorwaarden van financieringsmogelijkheden (nationaal en internationaal)

4. Randvoorwaarden organisatie (2)



4.5 Organisatie en processen

Goed organiseren triple-helix

• Optimaliseren triple helix samenwerking tussen Twente Board en de uitvoeringsorganisatie en haar achterban

• Verder verenigen van 'Onderwijs' met PO, VO en Artez

Bedrijfsprocessen op orde

• Verder professionaliseren en automatiseren van interne bedrijfsprocessen zoals Finance & Control, HRM

Professionalisering besluitvorming

• Nieuw protocol voor projectaanvragen

• Transparante besluitvorming, inclusief juridisch kader rondom financiële bijdragen vanuit Twente Board Development

4. Randvoorwaarden organisatie (3)



Andere foto

Op naar de toekomst!


