
Binnen IKT hoort en leest u geregeld over robotisering, 

automatisering en digitalisering. En toch schrikt het 

menig bedrijf nog af, klinkt het als een ver-van-mijn-

bedshow of denken organisaties dat ze het al goed 

genoeg doen.  

Voor iedereen die binnen de ICT-sector rondom dit 

thema wil denken in kansen en oplossingen, organiseert 

IKT-college in maart de themasessie ‘Smart Industry in 

de praktijk’, met voorbeelden uit de ICT-branche.

 

 

Wat gaan de landelijke verkiezingen brengen voor ondernemend 

Twente, de economie in Nederland en het internationale 

speelveld? Over enkele weken beïnvloedt u het met uw stem. 

Kiest u voorzichtig en behoudend of gaat u juist voor moedige en 

progressieve vooruitgang? 

Wat betekent de verkiezingsuitslag voor u?

Wat u ook kiest, IKT-Almelo laat u de gevolgen van de uiteindelijke 

stemming uitleggen vanuit de visie van een politieke beschouwer. 

Welke deskundige dat is? Dat stemmen we mede af op de uitslag 

van de verkiezingen.  Volg daarom de website www.ikt.nl en blijf 

zo op de hoogte van de actuele informatie over deze politieke 

beschouwing. 

Weten = slimmer bijsturen

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan nu alvast via de IKT-

website. Zo verzekert u zichzelf van een plek én van informatie 

over de invloed van de politieke uitslag voor uw onderneming.

Het oude jaar ligt al weer bijna twee maanden achter 

ons. Hoogste tijd om de politieke en economische 

balans op te maken over 2016 en daarnaast vooral te 

kijken naar 2017. De eerste burger van Oldenzaal, Theo 

Schouten, stelt hiervoor zijn tijd en kennis beschikbaar. 

Kansen, uitdagingen en bedreigingen

De burgervader en PvdA’er deelt zijn kijk op het vorige 

en lopende jaar en wisselt graag publiekelijk met u 

van gedachten over thema’s. Aan de orde komen 

onder meer: waar liggen de kansen voor bedrijven 

Interessante bijeenkomsten voor in de agenda!
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Hoe smart is de ICT?

Politiek onder de loep

Verrassende 
inkijkjes

Ervaring in theorie en praktijk

Fred van Houten is onder andere professor Design Engineering 

aan de Universiteit Twente. Daarnaast is hij commissaris bij Apollo 

Vredestein en Koninklijke Ten Cate. Als geen ander kent hij daarom 

de theorie én de praktijk. Hij leidt u dan ook graag langs de smart-

kansen die samenwerking in de keten biedt om tot een concreet 

eindproduct te komen. Wat hier volgens hem voor nodig is? 

Vooral dat de traditionele én de creatieve industrie samenwerken. 

Speciaal punt waar de professor deze middag aandacht aan 

geeft, is het kostbare human capital dat in elke organisatie schuilt.

en gemeente, welke uitdagingen liggen op ons te wachten en 

met welke mogelijke bedreigingen kunt u maar beter rekening 

houden? Mede vanwege zijn nevenfuncties bij onder meer de 

Euregioraad en Stichting Werkprojecten Oldenzaal weet hij 

ongetwijfeld voor verrassende inkijkjes te zorgen.

Als voorafje…

Burgemeester Schouten nodigt u van harte uit om deze middag 

mee te denken en mee te praten. Hebt u alvast een vraag voor 

hem? Mail die dan nu naar secretariaat@ikt.nl.
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