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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

Als ikzelf terugkijk, zijn er veel momenten 

die voor mij in zo’n Twentse of IKT top 10 

thuishoren. Allereerst natuurlijk de groeiende 

economie. Wat zat het dit jaar allemaal 

in de lift. En wat biedt dit een uitdagingen 

en kansen, kijkend naar de krapte op de 

arbeidsmarkt! 

In het voorjaar stonden die kansen al 

centraal tijdens een bijeenkomst van 

99vanTwente, waarvan IKT lid is. Hier 

rolden veel matches uit tussen jongeren 

en bedrijven. Ook dit initiatief is beslist een 

plaats in de toplijst waardig! Datzelfde geldt 

voor On(der)wijs ondernemen, de eerste 

IKT-onderwijsmarkt waar bedrijfsleven en 

onderwijs dichter bij elkaar kwamen. Dit 

initiatief keert volgend jaar beslist terug. 

Wat absoluut ook in zo’n top 10 over 2018 

hoort? De Green Business Club Twente, die 

dit jaar een programmamanager kreeg. 

En wat te denken van het IKT-concert! Het 

vormde voor velen weer dé gelegenheid 

van het jaar om zo veel leden te treffen. 

De komst van een aantal nieuwe mensen 

in de verschillende IKT-(kring)besturen, 

inclusief mijzelf, mag ook niet in de IKT top 

10 ontbreken. Nieuwe energie en nieuwe 

ideeën zijn het gevolg. 

Hm… ondertussen krijgt mijn top 10 

al aardig vorm. Wat nog ontbreekt? 

Ondernemend Twente, waarin naast IKT 

nog 23 andere netwerken meedenken over 

de economische toekomst van Twente. De 

samenwerking kreeg meer vorm, waardoor 

we in 2019 zeker een nieuw geluid laten 

horen.

Wat 2019 betreft, het is natuurlijk nog lang 

niet zo ver, maar als er een top 10 over dát 

jaar komt, hoort het 100-banen-project er 

vast in thuis. Daar starten IKT-Enschede, 

Gemeente Enschede, UWV en Werkplein in 

januari mee. Voor het zover is, wil ik graag 

nog de absolute nummer één aan mijn 

2018-lijstje toevoegen. En die plek is voor…. 

de Agenda voor Twente! Daar werken zowel 

IKT als vele Twentse ondernemers én alle 

Twentse gemeenten aan mee. Het kan dus 

echt!

Nou, mijn lijstje is er alvast. Ik benieuwd naar 

die van u. Zullen we daar het glas op heffen 

bij de Rode Loper van 7 januari? Voor nu: 

fijne feestdagen.

Regina Nieuwmeijer

Voorzitter IKT

STICHTING INDUSTRIELE KRING TWENTE  | REGINA NIEUWMEIJER

Waar blijft die top 10?
De tijd van de lijstjes is aangebroken. De muziektop 2000. De top 10 van 

langste files. Best bezochte films. Meest gelezen boeken. Heetste dagen. 

Je wordt ermee overspoeld. Ineens vraag ik me af: waarom hebben we 

eigenlijk geen top 10 met grootste Twentse successen of IKT-successen? 

Inspirerend verbinden 

Bij IKT vindt u volop inspiratie dankzij we-
kelijkse 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.

Spin in het economische web van 
Twente!

De stichting Industriële Kring Twente (IKT)
versterkt de economie van Twente door 
bedrijven te verbinden met elkaar en met 
de overheden, kennisinstellingen en andere 
(zakelijke) netwerken. Bij IKT zijn meer dan 
1.000 Twentse bedrijven aangesloten.
 

Stichting Industriële Kring Twente 

Campus Business Center

Jan Tinbergenstraat 270

7559 ST Hengelo

E.: secretariaat@ikt.nl 

‘De absolute 

nummer één in 

mijn lijst is de 

Agenda voor 

Twente‘


