VIT is een samenwerkingsverband van Regio Twente, Oost NV, Kamer van Koophandel, 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.

'De komende tien
tot twintig jaar kijken
hoe we andere kansrijke
sectoren kunnen
uitbouwen’

Interactie bij
VIT-bijeenkomst
De bijeenkomst over de Twente Index was dit jaar anders van
opzet. Wim Boomkamp gaf namens de Twente Board zijn kijk op

aantrekt, zie je altijd dat bedrijven eerst jongeren aannemen. Is dat potentieel opgedroogd, dan zijn de ouderen
weer aan de beurt.” Zo fluit Thales de circa honderd
medewerkers weer terug die vanwege gebrek aan werk
gedetacheerd waren.

de Twente Index 2016. Verder verscheen er een animatie over de
regionale ontwikkelingen en plaatste prof. dr. Gert-Jan Hospers
die in een (inter)nationaal perspectief. Ook gaf ondernemer Wilfred Wolf van bouwadviesbureau DGA Vibes Building Engineers
zijn reactie. Tot slot volgde een levendige paneldiscussie.

Het verdwijnende ‘midden’
Tegenover de banengroei staat in de maakindustrie al
jaren banenverlies. Oorzaak? Onder meer automatisering,
Onderschrift

Twentse economie
krijgt eigen glazen bol
De economie in Twente zit in de lift. Het aantal eenpitters groeide en
we hebben al jaren meer banengroei dan elders. Ook verwachten
Twentse bedrijven meer omzetgroei dan andere ondernemers in
Nederland. En binnenkort gaan we de economische toekomst zelfs
voorspéllen. Dat bleek onlangs bij de presentatie van de Twente Index
op de VIT-bijeenkomst bij Grolsch.
TEKST | LOES GROOTERS

FOTOGRAFIE | PARTNERS IN MEDIA EN HÜSEYIN SEKER

“Tot nu toe kijkt de Twente Index niet naar

in de sector high tech systems and materials

kansen, maar naar wat er is gebeurd. In

(HTSM) dat met sprongen vooruitging (+ 4

de toekomst willen we wel meer vooruit

procent), tegenover een landelijke daling (- 3

kijken”, verklapt Edwin van de Wiel in een

procent). En op het enorme aantal zelfstandig

voorgesprek. De onderzoeker en projectleider

professionals (+65 procent sinds 2007).

van de Twente Index maakt met zijn team
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dan landelijk (daar slechts + 0,1 procent). Dat
het regionale succes geen toeval is, blijkt uit
de cijfers tot 2015 (zie kader). Waar die banengroei vandaan komt? “Vooral uit de handel
en de vrijetijdseconomie. Maar we bekijken
nog waar het hem precies in zit. Bijvoorbeeld
in parttimebanen, in internethandel of in

Banenmotor voor barista’s?

nende midden ziet Van de Wiel, in dienst van Kennispunt

Wat tot de jaren zestig voor de industrie gold, geldt nu trouwens voor de

Twente, sowieso als trend: “Het middelbare niveau en de

kenniswerkers: zij zijn anno 2016 de banenmotor voor Twente. Hoe dat komt?

administratieve banen verdwijnen. Denk maar aan de

Zij geven een vliegwieleffect aan de kring uitvoerenden eromheen. Volgens de

banken. De Rabobank concentreerde het personeel eerder

onderzoeker zorgt in Amerika elke hoger opgeleide die aan de bak komt door

al in Deventer. Daar, en in Zwolle en Apeldoorn, vallen nu

zijn bestedingen voor 5 tot 7 extra banen. “In onze regio ligt dat iets lager, maar

de klappen.”

betekent het nog wel een banenmotor.” De meest hippe variant uitvoerenden?
“De barista, want die bereidt de koffie voor de hogeropgeleiden.” Andere
voorbeelden ziet hij in de dienstverlening rondom de topsector HTSM. “Er is
immers veel software nodig. Ook vraagt de sector om organisatieadviseurs en
andere toeleveranciers.”
HTSM de textielondergang van Twente?
Aan de goede ontwikkelingen in de topsector kleeft wel een risico. “Als het
slecht gaat in de HTSM, heb je wel een probleem. Net zoals destijds in de
Twentse textielindustrie.” Maakt Van de Wiel zich dan zorgen? “Nee, ik zie
geen manifeste bedreiging. Het is meer een oproep om in HTSM te blijven
investeren. En de komende tien tot twintig jaar te kijken hoe we andere
kansrijke sectoren kunnen uitbouwen.” Daarmee keek hij tot slot dan tóch een
beetje in zijn glazen bol…

verschillen binnen de regio.”

‘Barista bereidt
koffie voor
hogeropgeleiden’

tot nu toe verhalen bij de bestaande cijfers,

Hoera voor handel en vrijetijdseconomie

maar dat verandert dus. Voor 2016 hield hij de

Sowieso groeide de hoeveelheid werk in

Minder oudere bankhangers

glazen bol echter nog even op zak en blikte

Twente met 0,8 procent in vergelijking met

Nu het aantal banen groeit, zitten er ook

hij terug op feiten. Zoals op het aantal banen

2015. Daarmee doen we het stukken beter

minder 45-plussers thuis. “Als de economie

TWENTEVISIE.NL - NR.05 - DECEMBER 2016

waardoor minder productiehandjes nodig zijn. Het verdwij-

Werkgelegenheid Twente
Ontwikkeling ten opzichte
van andere regio’s:
2012: 26e plaats | 2013: 18e plaats
2014: 11e plaats | 2015: 5e plaats
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