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DY N A M I S C H  N E T W E R K  VA N  T W E N T S E  O N D E R N E M I N G E N

Een van de eerste taken die ik sinds juni 

als voorzitter oppak? Meepraten in de 

Twente Board waar ik zitting in heb. Dat 

was meteen ‘flink aan de bak’ vanwege 

de Agenda voor Twente en de regiodeal, 

waarvoor Twente gaat pitchen. 

Misschien bent u nog niet bekend met 

regiodeals? Dan praat ik u hier meteen 

even bij. De regering heeft 450 miljoen 

euro liggen als we met plannen komen 

die de leefbaarheid en economie in regio’s 

versterken. Belangrijke voorwaarde? 

Dat we naast plannen ook zelf geld 

meebrengen om ze uit te voeren. Pakken 

we dit goed aan, dan doet het Rijk er 

de andere helft van het geld bij. Een 

geweldige kans natuurlijk, die we vanuit 

IKT en de Twente Board graag helpen 

grijpen.

Waar u me verder volop mee bezig 

ziet? Platform Ondernemend Twente. 

Hierbinnen zitten vijftien ondernemers 

die gevraagd en ongevraagd ideeën en 

voorstellen inbrengen om de economie 

in de regio te stimuleren. Zo gaaf om te 

horen wat er onder hen leeft en hoe we 

elkaar opstuwen! Samen met Hans ter 

Steege ben ik hiervan kartrekker en daar 

beleef ik veel plezier aan. 

Los van al die taken, plannen en 

veranderingen op ondernemersvlak 

kijken we vanuit IKT uit naar 9 november. 

STICHTING INDUSTRIELE KRING TWENTE  |  REGINA NIEUWMEIJER

Hebben wij een deal?
Hoera, mijn bestuurstaak is begonnen! In juni kreeg ik het 
IKT-voorzittersstokje van Jaap Spoorenberg en sindsdien 
zit ik tot over mijn oren in het voorzitterswerk. Heerlijk! Voor 
mij is het echt een voorrecht, naast mijn drukke baan als 
ondernemer, in een omgeving te mogen zijn waar het bruist 
van de energie.

Inspirerend verbinden

Bij IKT vindt u volop inspiratie dankzij 
wekelijkse activiteiten en een enorm 
netwerk van zo’n 900 collega-bedrijven uit 
de regio. Als deelnemer helpt u daarnaast 
mee aan een betere economie. Want via 
IKT praat u structureel met gemeenten 
en de provincie over verbeteringen en 
ontwikkelingen. Volop verbinding dus.
 

Stichting Industriële Kring Twente 

Campus Business Center

Jan Tinbergenstraat 270

7559 ST Hengelo

secretariaat@ikt.nl 

‘Voor toekomstige 

versies doe ik een 

beroep op u om 

mee te denken'

U weet wel, de dag van het IKT Twente 

Concert. Op die dag mag je alle 

ondernemersimpulsen even loslaten en 

je overgeven aan een muzikale show met 

diner in Beckum. U snapt dat mijn hart 

als hobbyzangeres daar sneller van gaat 

kloppen. Ik hoop op een enorme opkomst 

daar in Beckum. Misschien kan ik vanaf 

deze plek hierover een eigen (regio)dealtje 

met u maken?

Nog even terug naar mijn taken als 

IKT-voorzitter. Eentje hiervan is namelijk 

ook het schrijven van de column voor 

Twentevisie. De eerste kan ik bij deze van 

mijn things-to-do-lijstje strepen. Voor 

toekomstige versies doe ik een beroep op 

u om mee te denken. Wat wilt u van mij 

weten? Tegen welke vragen loopt u aan? 

En wat verwacht u van mij en IKT? Deel 

het met mij via secretariaat@ikt.nl. Deal?

Ik wens u veel ondernemersinspiratie en 

succes!

Regina Nieuwmeijer

Voorzitter IKT

Deze pagina wordt samengesteld door Caroline Kamphuis van CK Search, specialist in het zoeken en 
selecteren van managers, directeuren en commissarissen. Objectief, in samenspraak met de hoofdredactie. 

Personeel

Eric Rikkert

Onlangs is de heer Eric Rikkert door de Raad van Toezicht benoemd 

tot lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis Medisch Spectrum 

Twente. Hij wordt binnen het bestuur verantwoordelijk voor Financiën 

en Informatievoorziening, het Rendementsprogramma, ICT en Medi-

sche Techniek, Vastgoed en Huisvesting en Facilitaire dienstverlening. “De 

heer Rikkert was voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis SJG 

Weert. De RVT heeft veel vertrouwen in de bijdrage die de heer Rikkert kan leveren aan een 

succesvolle verdere implementatie van de veranderingsprocessen”.

Martin Bijker en Myra Norden 

Per oktober heeft Liberein twee nieuwe directeuren 

in dienst. Myra Norden wordt directeur wonen, zorg 

en behandeling en Martin Bijker wordt directeur 

 bedrijfsvoering. Beide directeuren hebben hun 

sporen verdiend in de zorg en maken onderdeel uit van 

het directieteam van Liberein. Samen met bestuurder 

Elo Gramsbergen gaan zij richting geven aan de strategische koers ‘Liefdevolle zorg. 

Basis voor geluk’.

Robert ter Bekke 

Robert ter Bekke is 

onlangs gestart als 

Business Controller bij 

Reparaad woning- en 

vastgoedonderhoud. 

Reparaad is gericht op 

vernieuwing in de servicedienstverlening. De 

afdeling administratie is volop in ontwikkeling, 

Robert is de interessante financiële- en 

inrichtingsuitdaging van deze afdeling 

aangegaan. Siebert & Wassink heeft deze 

procedure begeleid.

Henri Soepenberg

Henri Soepenberg is benoemd tot directievoorzitter bij De Woonplaats. 

Vanaf 1 september 2018 vormt Henri samen met Marion Wolters de 

directie van woningcorporatie De Woonplaats. De afgelopen vijf jaar was 

Henri directeur van ZorgID, één van de 120 werkmaatschappijen van het 

VolkerWessels concern en daarvoor is hij circa dertig jaar werkzaam geweest 

in verschillende management- en directiefuncties in de gezondheidszorg.

Berthold van Leeuwen

Berthold van Leeuwen is de nieuwe bestuurder van Stichting ROOS. Onder Stichting ROOS vallen elf scholen die samen het 

openbaar primair onderwijs verzorgen in de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden en Twenterand. Berthold is zijn 

hele leven al werkzaam in en om het onderwijs.. Vanuit een brede helicopterview draagt hij graag bij aan een mooier stukje 

onderwijs, waarbij hij ervan houdt om bruggen te slaan tussen maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen en de 

onderwijspraktijk van alledag. Met veel enthousiasme gaat Berthold het nieuwe avontuur aan bij Stichting ROOS!

Gideon Alewijnse

Onlangs is Gideon 

Alewijnse aangesteld 

als voorzitter Raad 

van Bestuur van Livio. 

Gideon heeft een  

brede achtergrond 

in strategische, bestuurlijke functies in 

uiteenlopende branches waaronder 

ouderen- en jeugdzorg, welzijnswerk en 

organisatieadvies. Voordat Gideon bij Livio 

kwam werken was hij voorzitter College van 

Bestuur van het ROC Aventus . Livio verwacht 

in Gideon een bestuurder te vinden die een 

mensgerichte werkstijl heeft waarmee hij kan 

zorgdragen voor het bestendigen van de in 

gang gezette visie en het beleid van Livio. De 

Raad van Toezicht heeft met de komst van 

Gideon alle vertrouwen in de toekomst van 

cliënten, vrijwilligers en medewerkers van Livio. 
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