
Overweegt u uw medewerkers scholing te geven? Of wilt u we-

ten wat er op dit gebied in Twente voor uw organisatie te halen 

is? Ontdek dan in 1 dag het complete scala van (Twentse) oplei-

dingen. Van zorg tot communicatie, van techniek tot horeca - alle 

richtingen, stromingen en mogelijkheden komen aan bod tijdens 

de Scholingsdag West-Twente. Ideaal voor een inventarisatie als 

u bijvoorbeeld HR-manager bent of op een andere manier werkt 

aan het personeelsbeleid of kennisgroei binnen uw bedrijf.

Als Twentse ondernemers vormen we samen een mooi gemengd orkest 

in de regio. IKT treedt daarbij graag op als dirigent. Dat doen we met 

het traditionele Twente Concert ook al 25 jaar. Het vormt hét moment 

waarop u ongedwongen netwerkt tussen ondernemers, overheid en 

onderwijs. De avond begint met een uniek concert in de prachtige 

ambiance van de Heilige Blasiuskerk in Beckum en wordt vervolgens 

voortgezet bij het Wapen van Beckum. Wie is dit jaar de hoofdact? Dat 

houden we voor de afwisseling geheim. Maar als u het concert kent, weet 

u dat u die datum beslist in uw agenda wilt blokken. Kent u het Twente 

Concert nog niet? Dan is deze 25e editie beslist een aanrader om er dit 

keer wél over mee te kunnen praten. Noteer de datum alvast en houd uw 

brievenbus in de gaten voor de officiële uitnodiging.
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Scholing in beeld

Leren van 
NTS-topman

D’r zit al 25 jaar muziek in

Interessante bijeenkomsten voor in de agenda!

Vorig jaar werd het Hengelose bedrijf Norma onderdeel 

van de NTS-Group uit Eindhoven. Eerder was Norma in 

de jaren daarvoor ook flink op overnamepad. Reden? Om 

grotere projecten aan te kunnen. Hoe is het de afgelopen 

tijd gegaan? Lukte het twee bedrijfsculturen samen te 

voegen, de synergie eruit te halen die voorzien was en wat 

kunnen we daarvan leren? En hoe ziet een hightech 

bedrijf, actief in zowel Eindhoven als Twente, haar 

positie wereldwijd? Marc Hendrikse, de CEO van NTS 

en voorzitter van de topsector HTSM, geeft hierover 

een lezing, speciaal voor IKT-leden van alle kringen.
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