
hierdoor niet meer tot de volgende jaareditie hoeven te blijven 

liggen. Zoals de werkgelegenheidsgegevens (maart) en de 

resultaten van de KvK-conjunctuurenquête (elk kwartaal). 

Vaarwel stichting, hello board

De regie over het vergelijkend economisch jaarbeeld droeg de 

Stichting Twente Index deze middag symbolisch over aan de 

Twente Board, in de persoon van voorzitter Herman Hazewinkel. 

Die board werkt er al hard aan om Twente te ontwikkelen tot 

een technologische topregio voor heel Europa. De praktische 

kant van de index besteedt zij nu uit aan Kennispunt Twente. Een 

logische stap, want Kennispunt zit al volop in de statistieken en 

onderzoeken voor Twentse gemeenten. 

Confronterende regiocijfers 

Wat viel onder meer op in de nieuwste Twente Index? Het vertrek 

van jonge Tukkers, het stijgende aandeel werkloze mbo’ers en 

de groei van spin-offbedrijven. Bakker stelde dat de wereld in 

hoog tempo verandert in een kennissamenleving. “Twente moet 

dus mensen met kennis trekken en binden.” Hoe? “Bijvoorbeeld 

door binnensteden aantrekkelijker te maken en meer aandacht 

te geven aan cultuur. Want onder meer deze punten beïnvloeden 

of iemand wil komen of blijven. Sponsor als bedrijven dus 

binnensteden of cultuur. Of denk over deze punten mee, want je 

moet trots zijn op je cultuur. En heb je bijvoorbeeld buitenlandse 

klanten op bezoek, neem ze dan eens mee naar de schouwburg.” 

De onderzoeksmanager ziet overigens ook een alternatief dat 

over circa twee decennia tot meer jonge kenniskrachten kan 

leiden: “Een stroomuitval, zodat we weer meer baby’s krijgen…” 

Is er nog wel plek voor mbo’ers?

Door de nieuwe kennissamenleving daalt het aantal mbo-

banen. “Zodra productie standaardiseert en het om grotere 

aantallen gaat, is het simpelweg goedkoper om de productie 

uit te besteden naar het buitenland”, zei Bakker. Dat het ook 

anders kan, liet een spreker zien tijdens een verdiepingssessie 

met onder meer Stork IMM als voorbeeld. “Bijna de helft van 

de medewerkers bij Stork IMM is mbo’er. Het bedrijf outsourcet 

namelijk niet, maar houdt alles in eigen huis om perfect 

werkende machines te bouwen. Machines die hun werk doen 

zoals verwacht en daarbij niet kapotgaan. Deze aanpak maakt 

de machines duur, maar dat weegt op tegen de totale prestatie 

ervan. Kosten besparen door te outsourcen is hier te riskant.” 

Misschien een inspiratiebron voor andere ondernemers? Deze en 

andere verdiepingsstudies staan op de website van de Twente 

Index.

Bonus voor arbeidsplaatsen

Tijdens deze VIT-middag bleek ook de kloof tussen onderwijs en 

ondernemen minder groot dan soms wordt gedacht. Het aantal 

spin-offs in Twente (bedrijven van oud-studenten van Saxion of 

UT die binnen vijf jaar na hun studie ontstaan) groeide namelijk 

flink: in tien jaar verdrievoudigde dit naar 1668 bedrijven in 2013. 

Rechtstreeks goed voor zo’n 10.000 banen. Om de economie van 

Twente op korte en lange termijn te versterken, presenteerde de 

Twente Board deze maandag ook het Actieplan Twente Werkt! 

Met acties om onder meer de maakindustrie te stimuleren, het 

mkb te laten groeien en werkzoekenden en werkgevers met 

vacatures elkaar makkelijk te laten vinden. Daarnaast wil zij 

actie voor meer werk, omzet, innovatie en samenwerking met 

bedrijven in Duitsland. En gemeenten stellen voor om bedrijven 

die nieuwe werkplekken creëren een premie te geven.

Meer info: www.twenteindex.nl

Een soort digitale glazen bol, zo zou je de Twente Index anno 

2014 kunnen noemen. Hij voorspelt nog net niet, maar geeft 

wel veel inzicht in wat er speelt en wat de regio dus te wachten 

staat. De Twente Index vormt daarmee een handvat om 

beleidskeuzes te maken voor overheid, onderwijs, ondernemers 

en onderzoekers. De index bestaat onder meer uit cijfers van 

CBS, KvK, UWV en ING Economisch Bureau. Cijfers dus over 

bijvoorbeeld bevolkingsgroei, hoeveelheid werk(loosheid), 

kansrijke branches en bereikte beleidsdoelen in de regio. Op 8 

december kwam de tiende editie van de Twente Index uit. Voor 

het eerst digitaal.

Actuele website

Inge Bakker van Kennispunt Twente presenteerde in de Grolsch 

Veste de Twente Index als website. Met gegevens in grafieken 

en met praktische links naar uitgebreidere informatie. Ze liet ook 

zien dat de vele onderwerpen nu een eigen pagina op de website 

van de Twente Index hebben. Heel handig, omdat nieuwe cijfers 

Hoe staat Twente ervoor? Dat laat de Twente Index zien. De nieuwste editie werd tijdens de driemaandelijkse 

VIT-bijeenkomst gepresenteerd. Diverse sprekers schenen daarbij hun licht over de situatie in Twente. Enkele 

uitkomsten? Saxion en UT zorgen voor veel nieuwe banen en ‘Twente’ is steeds hoger opgeleid. Verder moe-

ten actuelere cijfers helpen samen de koers in de regio te bepalen. De Twente Index publiceert daarom vanaf 

nu actuele cijfers en kennis online. 
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Digitale ‘glazen bol’ helpt 
beter te ondernemen

VIT is een samenwerkingsverband van Regio Twente, Oost NV, Kennispark Twente, Industriële 
Kring Twente, VNO-NCW Twente en Werkplein Twente.  In VIT-verband worden jaarlijks vier (lunch)
bijeenkomsten belegd over thema’s die van belang zijn voor de economische ontwikkeling van Twente. 

Inge Bakker 
en haar team publiceer-

den de Twente Index 
online. Hiermee sturen 

ondernemers makkelijker 
op regiocijfers.

Stork IMM 
werkt, tegen de trend in, 
met circa 50% mbo’ers. 
(Foto: Stork)

Spreiding 
UT spin-offs in Twente. 

Samen met de Saxion spin-offs 
goed voor 10.000 banen. 
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