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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 600 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.

Sinds 1997 heeft IKT een katern in 

Twentevisie. Daarvóór was het 100% ons 

eigen ledenblad. Gelukkig kon het dankzij 

uitgevers uitgroeien tot een magazine met 

impact voor héél Twente; iets wat nog altijd 

perfect bij onze verbindende rol past. Toch 

verandert er iets vanaf 2020. Namelijk de 

hele opzet van Twentevisie.

Moet je door die verandering de informatie 

van IKT en deelnemers voortaan missen 

op je bureau? Gelukkig niet! Twentevisie en 

wij blijven met elkaar verbonden. Op welke 

manier? Dat zie je in het nieuwe jaar. Kun 

je niet zo lang op ons wachten? Dan vind je 

alles wat je weten wilt over bijeenkomsten, 

leden en ander relevant (ondernemers)

nieuws als vanouds via www.ikt.nl en onze 

Facebookpagina. Dát blijft onveranderd.

STICHTING INDUSTRIELE KRING TWENTE  |  REGINA NIEUWMEIJER

U hoort nog van ons…
Niet schrikken, maar dit is mijn laatste column in Twentevisie. 
Nee, na twee jaar voorzitterschap hou ik IKT nog lang niet voor 
gezien, hoor. Maar aan deze column komt een einde. Zelfs de 
vaste IKT-pagina’s verdwijnen. En er spelen meer veranderingen, 
ook met grotere impact voor Twente…

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

Wat ook verandert? Tot voor kort was je als 

deelnemer van IKT lid van een van de zes 

kringen. Of van meerdere kringen. Als gast 

kon je dan een paar keer per jaar ook naar 

andere kringen. In het kader van Twentebreed 

samenwerken en elkaar versterken hebben 

we onlangs alle grenzen opengegooid. Je 

bent als deelnemer daarom voortaan altijd 

welkom op álle IKT-bijeenkomsten in alle 

regio’s. Zo kun je je relaties verder uitbreiden 

en nieuwe contacten opdoen. 

De grootste verandering die er echter 

aankomt? Die gaat impact hebben op 

heel Twente. Han ten Broeke stelde dit 

najaar immers in opdracht van Platform 

Ondernemend Twente – gesteund door IKT 

- een treffend rapport op. Daarin pleitte hij 

onder meer voor minder praten binnen de 

vele overlegstructuren en meer eenheid in 

wat we als regio willen; de basis voor succes 

met onder meer de miljoenensubsidies voor 

de Regio Deal. Geloof me: er gaat hierdoor 

veel veranderen.

Bij sollicitaties is een gevleugelde kreet ‘u 

hoort nog van ons’. Daar is het meestal niet 

zo’n goed teken. Vanuit IKT én Platform 

Ondernemend Twente is die kreet juist 

een belofte aan u. Een belofte dat we u 

als ondernemers, bestuurders, onderwijs 

en andere organisaties aan elkaar blijven 

verbinden. En meehelpen de regio op te 

stuwen naar meer succes. U hoort nog van 

ons (en ik hoop ook van ú te blijven horen!).

Regina Nieuwmeijer

Voorzitter IKT

‘Minder praten en 

meer eenheid in wat 

we als regio willen’


