
De Rode Loper bood dit jaar eerst het podium aan 

platform Ondernemend Twente; via dit platform praten 

23 van de 60 (!) Twentse netwerken mee met de 

Twente Board over de economische toekomst van de 

regio. Daarna volgde een oproep aan alle ondernemers 

om via Twitter te delen welke campagne men in 2017 

ging voeren of welke zakelijke voornemens men had; 

volgend jaar besteedt de Rode Loper aandacht aan wat 

er van die plannen terecht kwam.. 

Voornemens, verwachtingen & tips
Verder wisselden deze avond verrassende filmpjes en 

podiuminterviews met bekende ondernemers elkaar 

af. Op deze pagina leest u enkele van hun – gedurfde – 

uitspraken. Het officiële gedeelte eindigde met het af-

scheid van Jan Noltes, kartrekker van Twente Branding 

en de Rode Loper.

Begin januari is het vaste prik: heel ondernemend Twente 

gaat naar nieuwjaarsbijeenkomst de Rode Loper. In het 

stampvolle Wilmink Theater gooiden talloze netwerken het 

programma dit jaar over een iets andere boeg. Dit keer geen 

prijsuitreiking voor de beste ambassadeur van Twente, maar 

wél weer Tukkers op het podium die in 2016 veel bereikten. 

Dat leverde verrassende uitspraken op.

‘Niet bloembollen, 
maar dj’s beste 
exportproduct’ !
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Gedeputeerde Eddy van Hijum: “Overijssel is al 

de mkb-vriendelijkste provincie, maar dat voelt de 

ondernemer nog niet zo. Daar wil ik aan werken.”

Marc Sandelowsky, programmamanager 

Space53: “We hebben het in ons om als Twente 

internationaal een grote speler op het gebied van 

drones te worden. Mede dankzij de ideale oefenplek: 

het vliegveld.”

Gerben Lievers, directeur Team Nijhuis: “Er komt een tegenbeweging. 

We gaan weer naar ‘flappen op zak’ in plaats van alles online betalen, zodat 

grote partijen niet alles over je weten.”

Tanno Zuidema, directeur Z-Tech over zijn systeem dat 

robots ogen geeft om spullen op te pakken van pallets en 

uit kratten: “Dankzij dit systeem kan Apollo Vredestein de 

vestiging in Enschede openhouden.”

Yvonne Overmaat, directrice Yalp: “Wij verzamelden in 10 

jaar tijd veel big data. Dankzij die data hebben we een enorme 

voorsprong op andere leveranciers. Dit jaar gaan we met die 

data beter bekijken wat er voor welke doelgroep goed werkt.”

Hans ter Steege, directeur Ter Steege Holding: 

“De klant hoeft niet op nummer 1; als jij goed zorgt voor je 

medewerkers, zorgen zij goed voor jou.”

Gedeputeerde Eddy van Hijum: “Ik verwacht dat de productie 

die naar lagelonenlanden verdween, terug kan komen door de 

miljoenen die we beschikbaar stellen voor robotisering.”

Yvonne Overmaat , directeur Yalp verklaart het succes van ‘haar’ 

dj-tafel die overlast door hangjongeren tegengaat: “Niet bloembollen 

maar dj’s zijn het beste exportproduct van Nederland.”

Hans ter Steege, directeur Ter Steege Holding:

“Soms moet je iemand aannemen die je goed vindt, 

zonder dat je een vacature hebt.”

 “De mindset moet hier veranderen 

om van Twente een Silicon Valley 

te maken. In Silicon Valley heb je 

twee uur nodig om van de ene 

naar de andere kant te rijden. 

In Nederland klaagt het westen 

als ze ‘helemaal’ naar 

Twente moeten rijden…”

Giels Brouwer, oprichter SciSports:

RODE LOPERRODE LOPER


