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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.

Het najaar in Twente voelt voor mij altijd 

als een feestje. Sowieso vanwege het 

jaarlijkse IKT-concert in november. Het 

ongetwijfeld spetterende optreden 

van Blöf zorgt beslist weer voor een 

geweldige avond. Een avond vol muziek, 

lekker eten, (her)nieuwe(de) contacten en 

verbindingen. 

Dit najaar voelt echter nog feestelijker. Ik 

krijg namelijk het gevoel dat steeds meer 

mensen hun schouders zetten onder 

Twente. En dan bedoel ik niet zozeer FC 

Twente - waar gelukkig ook veel schouders 

onder staan -, maar de economische regio. 

Vorige keer vertelde ik al dat binnen 

Platform Ondernemend Twente 

(vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven 

namens de verzamelde netwerken) 

poppetjes op z’n plek komen. Inmiddels 
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Kom maar op met die neuzen
De neus in de wind? Daar staan we als regio niet zo om bekend. 
Eerder om onze bescheidenheid. De neus in andermans zaken steken, 
daar houden we ook niet zo van. Als je dit vanuit bemoeizucht doet, 
is het natuurlijk ook niet zo positief. Steek je de neuzen, en dus de 
koppen, bij elkaar? Dan ontstaan er mooie dingen…
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werpt dat zijn vruchten af; daarover 

binnenkort meer. Na het succes van de 

nieuwjaarsbijeenkomst de Rode Loper 

combineerden een aantal netwerken 

afgelopen zomer voor het eerst ook hun 

barbecue en seizoensafsluiting met elkaar. 

Dat gebeurde in het – vooralsnog kleinere 

–zusje, de Groene Loper.

Daarnaast voelt de oprichting van de 

Young Twente Board voor mij als een 

feestje. Tientallen ondernemende 

jongeren adopteren hierin nu de Agenda 

voor Twente, uit de koker van ‘grote broer’ 

Twente Board. De jongeren kijken onder 

meer of elk agendapunt genoeg recht 

doet aan het thema ‘talent’. Wat mij extra 

aanspreekt aan deze club? Ze willen de 

Twentse trots uitdragen. Kijk, dáár ben ik 

dan weer trots op.

En dan het Twentse Plan, het plan om 

de ondernemende toekomst van Twente 

stevig te verbeteren. De succesvolle 

Regio Deal, de Agenda voor Twente en 

de Ondernemers Agenda komen hierin 

allemaal bij elkaar. Met dank aan de Twente 

Board, die hierover weer advies krijgt van 

het Platform Ondernemend Twente en 

de Young Twente Board. Hiermee is de 

cirkel weer rond en zie je dat alle neuzen 

langzaam dezelfde kant op gaan. En dat 

een beetje vertrouwen in elkaar prachtige 

dingen oplevert. Alle reden dus voor een 

feestje. Doe je mee?

Regina Nieuwmeijer

Voorzitter IKT

‘Oprichting van de 

Young Twente Board 

voelt als ‘n feestje’


