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COLUMN – REGINA NIEUWMEIJER-

Inspirerend verbinden 

Bij IKT vind je volop inspiratie dankzij 

wekelijkse activiteiten en een enorm 

netwerk van zo’n 900 collega-

ondernemers en organisaties uit de 

regio. Als deelnemer help je daarnaast 

mee aan een betere economie. Want via 

IKT praat je structureel met gemeenten 

en de provincie over verbeteringen en 

ontwikkelingen. Volop verbinding dus.

Wat waren we blij toen de Twente Board 

in het afgelopen jaar met vier duidelijke 

actielijnen voor de economie in Twente 

kwam: de Agenda voor Twente. Met 

techniek als motor, arbeidsmarkt & talent, 

bereikbaarheid & vestigingsklimaat en 

circulaire economie & duurzaamheid. Eén 

heldere richting voor heel Twente. Eén 

richting om keuzes op te baseren. En één 

richting om samen de schouders onder te 

zetten.

We waren nog blijer toen het rijk voor die 

actielijnen miljoenen beschikbaar stelde 

voor sociaal-economische versterking van 

de regio via de RegioDeal; dé bevestiging 

voor onze bundeling van krachten en onze 

keuzes.

En nu? Nu hebben we jou als ondernemer 

nodig. Hard nodig. Want we zoeken 
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Blijf je roepen langs die lijn…?
Iedereen heeft altijd wel een mening ergens over. Dat is typisch Nederlands. 
In de praktijk staan de beste voetballers dan ook langs de lijn. Ook in het 
Twentse bedrijfsleven. Gelukkig komt daar nu verandering in. Want wie nu 
roept wat er anders moet met de Twentse economie, krijgt de ruimte. Kom 
maar op met die reacties!

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

‘Alleen ga je sneller, 

samen vliegen we 

hoger en verder’

ondernemers die zowel willen meepraten 

als meedoen in de projecten van de vier 

actielijnen. Bij regionale economische 

versterking zijn ondernemers immers in de 

lead! De afgelopen tijd zocht Ondernemend 

Twente -  de gezamenlijke netwerken en 

het bijbehorende platform - daarom al 

versterking. Zo zijn de grotere iandustriële 

techbedrijven vanuit hun Industry Board nu 

vertegenwoordigd in de Twente Board via 

Dennis Schipper. Blij mee! Mede op deze 

manier klinkt de algemene stem van jou 

als ondernemer en van ons als gezamenlijk 

bedrijfsleven luider en meer uit één mond 

en één visie. Daar worden we allemaal blij 

van.

Wil je ook meedoen? Of heb je een 

innovatief idee of project? De Agenda en 

RegioDeal geven ruimte voor ideeën en 

mensen die met anderen een innovatieve of 

duurzame lading willen geven aan projecten. 

Check voor projecten: www.regiodeal.nl, 

zoek op ‘projectenboek’. 

Dus wat doe jij? Blijf je langs de lijn staan 

roepen? Of heb je liever dat er iets nuttigs 

gebeurt met jouw ideeën en energie en 

doe je mee? Meld het via IKT, Platform 

Ondernemend Twente, Twente Board of een 

van de 24 netwerken van Ondernemend 

Twente. Alleen ga je sneller, maar samen 

vliegen we als regio hoger en komen we 

verder!

Regina Nieuwmeijer

Voorzitter IKT


