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Contactinfo

MKB-Ondernemersadviseurs 

Campus Business Center

Jan Tinbergenstraat 270 

Hengelo

Nicoline van der Schaft 

E. nicoline@ondernemendtwente.nl

T: 06 - 224 422 41 

Gerjan Bremmer

E. gerjan@ondernemendtwente.nl

T: 06 - 273 420 87
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MKB-ONDERNEMERSADVISEURS

Nicoline van der Schaft en Gerjan 

Bremmer worden ingezet namens 

Ondernemend Twente, een 

samenwerking van 25 Twentse 

netwerkorganisaties. Met dank 

aan een subsidie van de provincie 

Overijssel kunnen zij als mkb-

adviseurs voor Ondernemend 

Twente aan de slag.

Het theaterspektakel STORK! toont ons de historie van onze regio en het 
belang van de maakindustrie. Maar óók de bewuste keuze voor vestiging in 
Twente én de perikelen rondom opvolging in een familiebedrijf. Thema’s die 
ook nu nog actueel zijn. Bijvoorbeeld in de Agenda voor Twente én in onze 
dagelijkse adviespraktijk.

Van oudsher was theater al een middel om 

politieke, economische en maatschappelijke 

thema’s in de spotlights te zetten en 

bespreekbaar te maken. Dat werkt tot op 

de dag van vandaag. Trots mogen we zijn 

op regionale producties als ‘Van Katoen 

en Nu’, ‘Het Verzet Kraakt’ en ‘STORK!’. 

Het laat zien waar onze regionale kracht 

van oudsher al ligt: bij groots durven 

dromen, bij onze trots, het creëren van 

verbondenheid, het investeren in mensen en 

de wil tot samenwerken. In onze contacten 

met mkb’ers passeren deze thema’s en 

succesingrediënten wekelijks de revue…

Vestiging in Twente

Zo praten wij momenteel met ondernemers 

die kiezen voor een nieuwe locatie in Twente. 

Of de voorkeur nu uitgaat naar Technology 

Base, High Tech Systems Park of Business 

Park XL, in alle gevallen brengen wij ze in 

contact met partijen die meedenken over 

een toekomstbestendige vestiging, waar 

groeipotentie tot bloei komt. 

Overname in familiebedrijven

Familiebedrijven aan de vooravond 

van een overdrachtsproces brengen 

wij in verbinding met onderzoekers en 

adviseurs van onderwijsinstellingen. 

Trots, dromen en 
bundeling van kracht
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Deze ervaringsdeskundigen brengen 

op ongedwongen wijze denkprocessen 

en gesprekken tussen de betrokken 

familieleden op gang. Daarmee koersen zij 

aan op een geruisloze bedrijfsoverdracht 

met behoud van de familiebanden.

Vraagstukken in ’t licht van vandaag...

Onderwerpen van alle tijden zetten wij in een 

hedendaags licht om aansluiting te vinden 

bij de veranderde trends en ontwikkelingen. 

Door het creëren van samenwerking en het 

delen van successen, versnellen en vergroten 

we gezamenlijk de impact voor onze regio.

En u?

Heeft u ambities, twijfels, concrete of nog 

vage vraagstukken? Neem contact met ons 

op en vertel waar u mee bezig bent, dat 

geeft áltijd nieuwe kansen!

 -  NIEUWE DEELNEMER

Naam: 

Meiltje de Groot

Bedrijf:  

Twente Airport

Functie:  

Directeur

Vestigingsplaats:  

Enschede

Website:  

www.twente-airport.nl

PASPOORT INFO

NIEUWE DEELNEMER

‘Dankzij remote 
tower vliegen in 
het donker’ 

1. Wat doet Twente Airport? 

“We zijn onderdeel van bedrijventerrein 

Technology Base. De landingsbaan die 

hier ligt, is een uniek eigendom. Daarom 

halen we bedrijven hiernaartoe om zich te 

vestigen. Daarnaast willen we het zakelijk 

vliegen uitbreiden. We kijken of we een paar 

hallen kunnen neerzetten voor eigenaren en 

vliegmaatschappijen om hun eigen jet hier 

te stallen.”

2. Voor wie werkt Twente Airport?

“Nu vooral voor businessjet-operators. 

Daarnaast voor enkele bedrijven waaraan 

we een hangar en kantoor verhuren. Nu 

de vergunningen rond zijn, gaan we meer 

commerciële bedrijven binnenhalen.”

3. Wat is de kracht van de organisatie?

“Op veel vliegvelden ontstaat schaarste, 

terwijl hier nota bene drie kilometer 

landingsbaan ligt. Er zijn echt kansen. 

Het is de vraag aan de regio: hoe wil je dat 

we die kracht benutten?”

4. Wat is úw kracht in de organisatie?

“Ik ben een aanjager en heb een groot 

Meiltje de Groot is het gezicht achter Twente Airport. Graag 
geeft zij de luchthaven een heel eigen ‘smoel’. “Apeldoorn heeft 
de Clean Tech Regio. Dat bracht meer verbinding tussen de 
omliggende gemeentes. Ons gebied leent zich hier ook perfect 
voor.” Met welke insteek? Dat hoort ze graag van IKT-leden. 
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netwerk in de luchtvaart en daarbuiten. 

Daarnaast ben ik erg gericht op ontwikkeling, 

innovatie en duurzame aspecten. Ook geef 

ik niet zo snel op. Mijn zwakte is trouwens 

dat ik soms drie stappen voor de troepen 

uitloop…”

5. Wat staat de regio met  

Twente Airport nog te wachten?

“We willen een kleine terminal met 

restaurant realiseren én het eerste vliegveld 

in Nederland zijn met een remote tower: 

een verkeersleiding die vanaf een andere 

plek met camera’s meekijkt. Zo kan het 

vliegverkeer hier ook terecht bij slecht weer 

en in het donker. Verder is het hier nog 

leeg en gaan we het hele gebied dus laten 

ontwikkelen. Ja, als het aan mij ligt, komt er 

veel reuring.”

6. Hebt u een advies voor IKT’ers?

“Denk mee! We horen heel graag wat 

IKT’ers hier willen zien. Werkgelegenheid, 

economie, vliegen naar vakanties – naast 

de politiek hebben ook bedrijven hierin een 

krachtige stem.”

‘Hallen 
neerzetten voor 

eigenaren 
om hun jet hier 

te stallen’ 

Meiltje de Groot, directeur Twente Airport

NIEUWE DEELNEMER: Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat 
makkelijk via ikt.nl, waar u de profielen van leden aantreft. Toch gaat er niets boven het 
echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij de colleges, cafés, lezingen en bijeenkomsten van 
IKT. Ook in Twentevisie stellen nieuwe IKT-deelnemers zich voor. 


