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Agenda voor Twente  

Samenvatting van de resultaten 

Sinds de Kick-Off van 10 januari 2018 van de nieuwe
investeringsprogramma Agenda voor Twente (AvT) is gewerkt
aan de toekomst van deze krachtige regio met volop potentie.  
 
De volgende resultaten zijn behaald: 
 

Uitvoeringsorganisatie staat en draait op volle kracht; 
Bestuurlijk is het mandaat geregeld en heeft de
Sturingscommissie mandaat voor besluitvorming en voortgang
besteding subsidies; 
De actielijnen hebben de eerste innovatietafels georganiseerd
met deelnemers uit de 4O’s;
Website agendavoortwente.nl is gelanceerd en er een
twitteraccount is ingericht;
Eerst vijf initiatieven zijn ingediend;
Samenwerking basisinfrastructuur versterkt;
133 oriënterende gesprekken gevoerd;
In april 2018 programmaleider AvT aan de slag. Wat is de Agenda voor Twente en hoe werkt het? Neem een kijkje.
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https://youtu.be/XLgmfe7imsI
https://www.agendavoortwente.nl/actielijnen/


Budget van de Agenda voor Twente Ontstaan van de Agenda 

Het investeringsprogramma AvT 2018-2022 is op initiatief van

de 14 Twentse gemeenten, in nauwe samenwerking met

Twenteboard en hun partners in het bedrijfsleven, van kennis-

en onderwijsinstelling en van de samenwerkende overheden

ontwikkeld. In 2017 is een visie opgesteld met bijbehorende

governance model, financiële strategie en

uitvoeringsprogramma, de basis voor uitvoering in 2018.  

€7,50

Basisinfrastructuur 

Projecten en initiatieven 

per inwoner per jaar 

€3,8
mln 

€1,8 
mln 

€2  
mln 

Totaal volume van 2018 

+ projectmatige bijdrage van Rijssen-Holten en Almelo

(versnelling en positionering) 
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Organisatie van de Agenda 

Het mandaat is geregeld tussen de
Bestuurscommissie Agenda van Twente en
de Sturingscommissie Agenda voor Twente.
Deze Sturingscommissie heeft mandaat voor
besluitvorming en voortgang besteding
subsidies. De beoordelingscommissie heeft in
oktober de eerste vijf initiatieven en projecten
beoordeeld aan de hand van de KRACHT-
criteria. Aleid Diepeveen is sinds april 2018
gestart als programmaleider. Met succesvolle
bijeenkomsten, met deelnemers uit de 4O’s,
zijn de vier actielijnen opgestart. De partners
in de basisinfrastructuur bouwen verder aan
een stevig fundament van samenwerking en
ondersteuning van de Twentse economie.
Informatie per partner staat op de volgende
pagina.   
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Basisinfrastructuur Agenda voor Twente

Werkplein Twentebranding Uitvoeringsorganisatie
- Gezamenlijke dienstverlening
werkzoekenden en werkgevers inzetten
verminderen spanning onderkant
arbeidsmarkt  
- Kwartiermaker, communicatie

De afgelopen jaren is gebouwd aan een stevig fundament van samenwerking en ondersteuning van de Twentse economie. Verschillende organisaties op gebied van innovatie &
ondernemerschap, vitale arbeidsmarkt, acquisitie en marketing & branding ondersteunen kansrijke ontwikkelingen en initiatieven op de innovatietafels. Deze organisaties vormen de
basisinfrastructuur van de AvT. In het derde kwartaal is met de partners, naast reguliere voortgang, gesproken over activiteiten voor 2019. Belangrijke aandachtspunten voor een
goede, gezamenlijke uitvoering van de verschillende activiteiten zijn onderlinge afstemming en samenwerking voor ondersteuning van de innovatietafels.  

- Ondernemerschap en innovatie bouw  
- Netwerk, 120 organisaties  
- Grensoverschrijdend fieldlab  
circulair gebouwde omgeving

Pioneering

- Techniek in PO/VO onderwijs  
- Doorstroom HBO/WO Techniek 
- 3.000 extra high arbeidsplaats  
- Digitalisering

Techniekpact

- Stimuleren samenwerking bedrijfsleven, beroepsonderwijs, overheid  
- Succesvolle RIFs oa Twentse Zorgacademie en TechWise  
- De aanvraag wordt doorgeschoven naar 2019, meer partijen nodig. 

Regionaal Investerings Fonds (RIF/ROC) 

- Zichtbaarheid regio Twente  
- Twente.com, ‘Earth is calling … Twente’  
- Aandacht voor uitrol campagne en aanhaking
gemeente

- Basistaken door Regio Twente opgepakt  
- Programmaleider april gestart  
- Aan slag met Innovatietafels  
- Oplijnen beoordelings- en sturingscommissie

- Zichtbaarheid geven AvT  
- Monitoring & signalering i.s.m Kennispunt
- Ontwikkelen website 
- Nieuwsberichten, social media

Communicatie & Monitoring 

- Kennis & Technology transfer  
- Business acceleratie gaat goed  
-Innovatiehub  
- Cluster &  Ontwikkelagenda o.a. Twente Groeit
- Aandacht voor ondersteuning innovatietafels  
en regiobrede uitvoering van activiteiten

Novel-T

Ontwikkelingen wijken af, maatregelen  
zijn gewenst 

Ontwikkelingen wijken licht af, verdienen  
aandacht omdat risico op afwijkingen toeneemt 

Ontwikkelingen zijn conform de verwachting,  
geen extra aandacht gewenst 
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https://www.agendavoortwente.nl/samenwerkingspartners-agenda-voor-twente/


De bovenste vijf projecten zijn
voorgelegd aan de
beoordelingscommissie voor
financiële ondersteuning
vanuit AvT. De projecten
worden getoetst aan de
KRACHT-criteria.  
De overige projecten en
initiatieven bevinden zich in
de verkennende fase of zijn
volledig nieuw.

Kansrijke initiatieven 
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SmartView 

Smart Region 
Twente 

RoboTech 
Library 

Twentse 
Maakplaats 

TalentIT 

SmartPort 
Twente 

Blauwe Golf Sustainable  
Mobility Plan 

Twente 

Mineral 
Valley 
Twente 

Regionale  
Energie- 
strategie 

Circulaire
Textiel 

Fieldlab  
grensover- 
schrijdend 

Twente  
Groeit 

De Agenda kent een
dynamische programmering
gericht op kansrijke en
regionale initiatieven, die
bijdragen aan de unieke
technologische topregio
Twente en de vier actielijnen.  

House of  
Skills  

logistiek 

Twents  
Fonds voor

Vakmanschap 

TopFit 
Alumni-
netwerk 

De projecten die ook in de Regiodeal zijn opgenomen, zijn
weergegeven met een vierkant. De projecten volgen de
werkprocessen van de AvT (tafels, beoordeling, toekenning).
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https://www.agendavoortwente.nl/indienen-project/
https://www.agendavoortwente.nl/projecten-overzicht/
https://www.agendavoortwente.nl/project/twentse-energie-strategie/
https://www.agendavoortwente.nl/project/talentit-twente/
https://www.agendavoortwente.nl/project/mineral-valley/
https://www.agendavoortwente.nl/project/twentse-energie-strategie/
https://www.agendavoortwente.nl/actielijnen/
https://www.agendavoortwente.nl/project/house-of-skills-logistiek/
https://www.agendavoortwente.nl/project/twents-fonds-voor-vakmanschap/
https://www.agendavoortwente.nl/project/talentit-twente/
https://www.agendavoortwente.nl/project/talentit-twente/
https://www.agendavoortwente.nl/project/talentit-twente/


Communicatie 

Strategie voor zichtbaarheid AvT; 
Website online;
Goed lopend twitteraccount met een stijgend aantal volgers;
Twee updates AvT; 
Twee bijeenkomsten met communicatieprofessionals.

#AgendavoorTwente 
 
Veel gebruikte hashtags in de berichten  
over de AvT zijn: samen (#samenwerken,  
#samensterk #verbinding)  
en woorden die betrokkenheid met de  
regio uitstralen (#krachtige #trotsoptwente  
en #sterk #topregio. 

 
In de eerste drie kwartalen zijn er in totaal 840 berichten online
verschenen over de AvT met een gemiddeld bereik  
van 3.504 en een potentieel bereik van  
2.943.700. Dit laatste is het aantal keer  
dat een bericht in een tijdlijn verschijnt. 
 
 

Resultaten 
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https://www.agendavoortwente.nl/updates/


Aan de slag met de actielijnen 

De AvT kent vier actielijnen die bijdragen aan de toekomst van onze regio. Het profiel van Twente is hierin sterk verankerd. De vier actielijnen zijn sterk met elkaar verweven
en dus ook niet los van elkaar te zien. Er wordt integraal ingezet op sterke projecten en uitdagingen die deze actielijnen overstijgen, met elkaar verbinden en de Twentse
economie verstevigen. Per actielijn worden er innovatietafels georganiseerd, waar initiatiefnemers uit de 4O's aan deelnemen.  

Bereikbaarheid & vestigingsklimaat  
(21 juni 2018) 
 
“Samen willen wij bepalen waar we hét
verschil kunnen maken in Twente”, werd
gezegd door de betrokken professionals van
de verschillende sectoren (4O's). Waar is
behoefte aan en wat kunnen we bereiken? Er
zijn diverse activiteiten gaande op
verschillende niveaus en in uiteenlopende
samenwerkingsverbanden die in meer of
mindere mate raakvlak hebben.  
De innovatietafel moet aanvullend zijn, en
daar moet samen aan gewerkt worden.

Arbeidsmarkt & talent  
(17 september 2018) 
 
De spanning op de arbeidsmarkt tussen
vraag en aanbod door economische groei,
flexibilisering van arbeid, veranderende eisen
aan arbeiders en nieuwe technologie is
verkend. Economische ontwikkeling in
bijvoorbeeld logistiek (3.000 gouden handen)
of high tech zoals Lithium WErks (2.000
slimme koppen) is afhankelijk van
aanwezigheid personeel. Er zijn nog veel
niet-actieven. Samengevat, geen reden tot
gerustheid, samen aan de slag om slimme
interventies te organiseren. Verschillende
initiatieven zijn gepresenteerd: Twents Fonds
voor Vakmanschap, TalentIT, Skills Twente,
Loopbaanstation, Twentse Maakplaatsen.

#Samenwerkenaansterkeregio
   

8 

https://www.agendavoortwente.nl/bereikbaarheid-en-vestigingsklimaat/


Aan de slag met de actielijnen

Techniek als motor  
(3 oktober 2018) 
 
Nieuwe trends voor digitalisering en
robotisering, smart solutions bieden nieuwe
kansen. Centraal stond de vraag: Wat gaan
we doen met die ontwikkelingen? Voor het
gemiddelde MKB bedrijf is het lastig te
bepalen wat de gevolgen zijn van Smart
Industry. Hoe implementeer ik het in mijn
bedrijf? En hoe krijg ik mijn personeel hier in
mee? De combinatie van technologie met
mens en organisatie, voor de maakindustrie
en in uiteenlopende toepassingen als zorg en
mobiliteit worden in aparte groepen verder
verkend. Twee projecten: Smart Region
Twente – voor ontwikkelingen op gebied van
Smart City; SmartView: slimme technologie
gebruiken voor ontwikkelingen en training
van vaardigheden.

Circulaire economie & duurzaamheid  
(10 oktober 2018, #Dagvandeduurzaamheid) 
 
”De verwachting en wens om verbinding te
maken, initiatieven te bundelen, nieuwe
netwerken te maken en launching customers te
ontmoeten, was de reden van de deelnemers
om deze tafelbijeenkomst bij te wonen. ”Geen
praatclub”, vooral “Samen aan de slag!”.
Projectleiders gaven een pitch over: Regionale
Energie Strategie Twente, Mineral Valley
Twente en het Grensoverschrijdend Fieldlab
Circulaire Bouw. Ook werd gesproken over
duurzaamheid dichter bij de mens brengen en
bedrijven aansporen om duurzaamheid te zien
als economische kans. Onderwerpen voor het
vervolg zijn: Hoe laten we beter zien wat al
gebeurt in Twente? En opstellen van een
gezamenlijke ambitie voor Twente met
kwantificeerbare doelstellingen.
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https://www.agendavoortwente.nl/techniek-als-motor/
https://www.agendavoortwente.nl/circulaire-economie-en-duurzaamheid/


Hier treft u een overzicht van de financiële stand van zaken, besteding van middelen voor de AvT.  
 
 

Financiën

• Er zijn nog geen financiële middelen aan projecten toegekend in het kader van AvT; 
• Stand van zaken t/m 30 september 2018. 
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Signaleren van trends in de Economische ontwikkeling van Twente

Monitoring

Need a job 

Banen: ontwikkeling aantal werkzame  
personen

+3,8%

303.840

Ondernemersvertrouwen

++ positief, maar neemt af

Arbeidsmarkt

Werkloosheid en geregistreerd werkzoekenden

Neemt af, Twente daalt harder dan Nederland

Spanning arbeidsmarkt

+55%

8.000 vacatures 

Onderwijs

Aantal studenten (ROC, Saxion, UT)

45.304

Vestigingsklimaat

Daling verkooptijd vergelijkbaar
t.o.v NederlandICT, techniek, logistiek 

Meer informatie over deze economische ontwikkelingen
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https://www.agendavoortwente.nl/signaleringsrapportage/


Bijeenkomsten en evenementen

De volgende bijeenkomsten en evenementen
zijn tot en met september 2018
georganiseerd. Het l verwijst naar meer
informatie over dit evenement.

l

l
l l

l
l

l

l

l
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https://www.agendavoortwente.nl/een-goed-gevulde-tafel-bereikbaarheid-vestigingsklimaat/
https://www.agendavoortwente.nl/start-gezamenlijke-investeringen-in-een-krachtige-regio-twente/
https://twitter.com/Agenda_v_Twente/status/1004785187979517952
https://www.agendavoortwente.nl/zomer-update-agenda-voor-twente/
https://www.agendavoortwente.nl/ikt-college-de-baas-van-twente/
https://www.agendavoortwente.nl/wp-content/uploads/2018/11/20181114-persbericht-Agenda-voor-Twente-persbericht-0.5-002.pdf
https://www.agendavoortwente.nl/een-goed-gevulde-tafel-bereikbaarheid-vestigingsklimaat/
https://twitter.com/Agenda_v_Twente/status/1006555289972297728
https://twitter.com/Agenda_v_Twente/status/1045383564949426177


agendavoortwente.nl  info@agendavoortwente.nl

agenda_v_twente

https://www.agendavoortwente.nl/
http://www.twitter.com/agenda_v_twente

