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Nieuwe deelnemers  

 

IKT-Almelo

Odin Groep

Expolaan 50

7556 BE Hengelo

Contactpersoon: mevr. A. Kamp

Is ook deelnemer geworden van IKT-

Enschede en IKT Hengelo-Borne 

Gemeente Wierden

Plantsoenlaan 1

7642 EC Wierden

Contactpersoon: dhr. H. Robben

IKT-Haaksbergen

Olympia

Bouwstraat 8

7483 PA Haaksbergen

Contactpersoon: mevr. L. Hesselink

Is ook deelnemer geworden IKT Hengelo-

Borne en IKT-Oldenzaal

IKT Hengelo-Borne

AlienTrick

Oosterveldsingel 51

7558 PH Hengelo

Contactpersoon: dhr. R. van Cleef

Is ook deelnemer geworden van IKT-Almelo 

en IKT-Enschede

Förch Nederland BV

Demmersweg 18

7556 BN Hengelo

Contactpersoon: mevr. I. Temmink

IKT-Oldenzaal

Installatiebedrijf Vehof BV

De Berken 10

7491 HJ Delden

Contactpersoon: dhr. P. Faulhaber

Nieuwsrubriek over  
Twentse zaken en mensen.
Wanneer u deelnemer bent 
van IKT kan uw nieuws onder 
Scope worden opgenomen. 
Persberichten bij voorkeur per 
e-mail aan te leveren. 

IKT Twentevisie 
T.a.v. Saskia Rikhof-Slot 
Jan Tinbergenstraat 270
7559 ST HENGELO
Tel.: 053 – 48 49 980
Email: secretariaat@IKT.nl

Wist u dat…
Wat doet IKT eigenlijk nog 

meer dan het organiseren van 

bijeenkomsten? Met de rubriek 

“Wist u dat…” willen wij u daarover 

graag informeren.

Wist u dat IKT op jaarbasis zo’n 50 netwerkbijeenkomsten organiseert? 

Wist u dat het idee van de Rode Loper al in 2011 door IKT werd geïntroduceerd?

Wist u dat IKT mede-initiatiefnemer en aanjager is van Ondernemend Twente?

Wist u dat IKT aan de basis heeft gestaan van Twente aan 
Tafel?

De zes kringen organiseren voor hun deelnemers zo’n 30 reguliere bijeenkomsten, terwijl 

de Business Connection Group op haar beurt 8 IKT-Café’s, 4 IKT-Colleges en één IKT-

Lezing verzorgt. Daarnaast kunt u elk jaar genieten van een spannende, resultaatgerichte 

golfcompetitie. En natuurlijk het jaarlijkse Twente Concert met aansluitend een uitstekend 

diner in het Wapen van Beckum.

TROTS! Trots zijn op ons Twentse bedrijfsleven. Dat was in 2011 de aanleiding voor IKT 

om bedrijven, instellingen en personen die in het voorafgaande jaar een bijzondere 

onderscheiding hadden ontvangen, nog eens extra in het zonnetje te zetten. Het concept 

is inmiddels uitgegroeid tot een traditionele Nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door 

Ondernemend Twente, waar gemiddeld zo’n 650 ondernemers elkaar ontmoeten.

IKT stond aan de wieg van een unieke samenwerking van 24 netwerkorganisaties… dé 

ondernemersstem van Twente! IKT heeft zich achter de schermen ingezet voor de werving 

van de huidige twee MKB-ondernemersadviseurs, die dagelijks voor u klaar staan om uw 

vragen te beantwoorden. Ondernemend Twente wordt 

financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.  

Twente aan Tafel is wel één van de meest sprekende 

voorbeelden van verbinden. Verbinden van ondernemers, 

overheden en onderwijsinstellingen. Eén keer per jaar vragen 

wij de 14 Twentse gemeenten om samen met ondernemers 

en onderwijs een actiepunt te benoemen om hier vervolgens 

concreet mee aan de slag te gaan. 


