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COLUMN – REGINA NIEUWMEIJER-

Dat Twente een enorm groen hart heeft, 

dat zagen we in januari al bij de Rode Loper, 

de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van 

de steeds verder groeiende groep Twentse 

netwerken (al meer dan 24!). Hier bleek 

dat enorm veel Twentse ondernemers 

iets willen doen voor het behoud van de 

aarde. Een mooie aanleiding dus voor een 

vervolgstap, de Groene Loper. Want één 

keer per jaar stilstaan bij de klimaatdoelen 

van de Verenigde Naties is mooi, maar dat is 

natuurlijk niet genoeg.

Wat gaat er gebeuren? Heel simpel: vanuit 

IKT werken we – zoals tegenwoordig steeds 

vaker in het kader van Ondernemend 

Twente - met een aantal netwerken aan hét 

alternatief voor de traditionele barbecues. 

Je weet wel, die seizoensafsluiting die je bij 
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Uitrollen maar…
Twente kleurt groen. In juni is dat nóg groener dan we gewend zijn. Want 
na het jarenlange succes van de Rode Loper, krijgen we: de Groene Loper. 
Een absolute aanrader voor elke Twentse netwerker en netwerkorganisatie. 
Zeker als je ook nog eens verantwoord bezig wilt zijn.

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

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.

‘Hét alternatief  

voor de traditionele 

barbecues’

veel netwerkorganisaties treft. Menigeen 

rolt zo vlak voor de zomer van barbecue 

naar barbecue. Dat kan handiger, efficiënter 

en duurzamer en daarom is elke netwerker 

en elk netwerk welkom op 27 juni bij deze 

Groene Loper. Waar? Dat houden we nog 

even geheim, maar gegarandeerd dat dit 

een bijzondere plek is. 

Het groene tintje in het programma? 

Dat komt naar voren in de vorm van een 

gave duurzame spreker, want we willen 

graag kennis delen! Je ziet het ook terug in 

smakelijke en vooral verantwoorde, groene 

catering. Het wordt, kortom, een mooie 

combi van inhoud en ‘groen’ informeel 

samenzijn. Dat betekent naast de groene 

inspiratie dus ook tijd voor onderlinge 

contacten. Volg voor de details hierover 

vooral de social media en www.ikt.nl.

Op dit moment doen de volgende 

netwerkorganisaties al mee: Novel-T, MKB 

Twente, VNO-NCW, IKT en – hoe kan het ook 

anders – Green Business Club Twente. Maar 

je kent het principe: hoe meer zielen hoe 

meer vreugd. Daarom ben jij ook welkom. 

Doe dus mee met deze duurzame trend 

van ‘less is more’: liever één gave grote 

Groene Loper dan (weer) de usual serie 

vakantieborrels… om daarna geïnspireerd de 

vakantietijd in te rollen.

Wij zijn er klaar voor om de Groene Loper uit 

te rollen. Rol je mee? 

Regina Nieuwmeijer

Voorzitter IKT


