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Memo Agenda voor Twente 

Aan: Colleges van de 14 Twentse gemeenten 

Van: Aleid Diepeveen, programmaleider Agenda voor Twente 

Onderwerp: Update projecten & basisinfrastructuur Agenda voor Twente Q3/Q4 2018 
 
 

I. Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van de Agenda voor Twente zijn projecten die de regio versterken. 
Om de beoogde doelen te behalen zijn er succesvolle projecten nodig, die inspelen op de 
economische kansen en maatschappelijke uitdagingen. In de tweede helft van dit jaar zijn 
de eerste aanvragen voor projecten in behandeling genomen. In dit memo wordt een 
toelichting gegeven op het proces van aanvraag en beoordeling van projecten. Vervolgens 
een inhoudelijke toelichting op de eerste projecten die positief zijn beoordeeld (in Q4). 

Aanvullend wordt in het laatste deel van het memo een update (Q4) gegeven op de 
ontwikkeling rondom de basisinfrastructuur.  

 

 

Figuur: overzicht kansrijke projecten Agenda voor Twente (voor vergroting zie bijlage) 

http://www.agendavoortwente.nl/
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II. Projecten Q3/4 2018 

Toelichting behandeling aanvragen projecten 

Er zijn een vijftal aanvragen in de eerste ronde van projecten behandeld. De initiatieven 
hebben allemaal het proces doorlopen zoals beschreven in onderstaande figuur. 

 

Figuur: proces voor projectaanvraag Agenda voor Twente 

 

Alle betrokkenen in respectievelijk de innovatietafels, beoordelings- en sturingscommissie 
hebben het proces voor het eerst doorlopen. De projecten zijn gepresenteerd aan de 
innovatietafels voor afstemming binnen een specifieke actielijn. De set aanvragen is 
vervolgens voorgelegd aan de leden van de beoordelingscommissie, die op basis van 
ieders individuele beoordeling een gezamenlijk advies aan de sturingscommissie hebben 
gegeven. De beoordelingscommissie heeft uitgebreid getoetst aan de KRACHT-criteria. 

De sturingscommissie heeft op basis van het advies van de beoordelingscommissie en 
nadat voor een aantal projecten nog een flinke slag is gemaakt in de uitwerking, besloten 
aan vier projecten financiële middelen uit de Agenda voor Twente toe te kennen. In het 
vervolg van dit memo wordt voor elk project een korte toelichting gegeven.  

De ontwikkeling van de projecten wordt gevolgd, onder andere met de tafels. Er zal per 
project monitoring plaats vinden en ervaringen en resultaten onder andere via 
voortgangsrapportages en de website www.AgendavoorTwente.nl worden bijgehouden. 
Het resterende deel van het projectenbudget (ca k€ 550) blijft beschikbaar voor de 
programmaperiode (2018-2022).  

Tot slot, de vier projecten waaraan middelen worden toegekend zijn ook onderdeel van de 
Regio Deal Twente ‘Groen Technologisch Topcluster’. De Agenda voor Twente heeft als 
basis gediend voor de Regiodeal, en samen met het Rijk wordt een impuls aan de hele 
regio gegeven. 

http://www.agendavoortwente.nl/
http://www.agendavoortwente.nl/
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Inhoudelijke toelichting op de projecten, goedgekeurd in kader van Agenda voor Twente 

 

Talent IT (actielijn Arbeidsmarkt & talent) 

Budget Agenda voor Twente: € 64.389,- 

Het project TalentIT Twente speelt in op de krapte op de arbeidsmarkt, specifiek het 
domein voor IT-gerelateerde organisaties. De krapte ontstaat door verschillende oorzaken, 
onder andere door onvoldoende aanmeldingen voor ICT gerelateerde opleidingen en talent 
dat vertrekt naar elders. Ruim een kwart van het Twentse bedrijfsleven ervaart dit reeds als 
een belemmering voor hun bedrijvigheid.  

Doel van het project is om de beschikbaarheid van ICT-personeel in Twente te 
maximaliseren. Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en ook overheden werken samen om 
studenten een geïntegreerde leer- en werkomgeving aan te bieden. Studenten kunnen 
tijdens hun studie reeds werkervaring op doen in een relevante bijbaan, genereren 
inkomsten voor levensonderhoud en krijgen bij succesvol afronden van het leer-werktraject 
een baangarantie.  

Stichting TalentIT Twente heeft met dit project een vernieuwende aanpak ontwikkeld om 
IT-talent te boeien en vooral binden aan bedrijven in de regio. Een kansrijk project waarin 
verschillende O’s samenwerken. De aanpak is nieuw en goed voor de regio om ervaring 
mee op te doen voor een toekomstbestendige Twentse arbeidsmarkt. Het project kan de 
regio versterken door talent te behouden, een betere positionering van de 
onderwijsinstellingen en potentieel gekwalificeerde werknemers voor Twentse bedrijven.  

 

 

Twents Huis voor de Logistiek (actielijn Arbeidsmarkt & talent) 

Budget Agenda voor Twente: € 170.000,- 

Twente is een logistieke regio met enorme kansen. Er is een flinke groeipotentie voor deze 
regio door recente ontwikkelingen zoals XL Businesspark Twente. De groei van 
bedrijvigheid, gecombineerd met vergrijzing en trends als robotisering stellen de sector 
voor een flinke uitdaging om in voldoende mate gekwalificeerd personeel te kunnen 
aantrekken en behouden.  

Doel van het project is de kwalitatieve en kwantitatieve spanning op de arbeidsmarkt voor 
logistiek personeel te verminderen. Om te komen tot een vitale arbeidsmarkt wordt gebruik 
gemaakt van de beroepsgroepenketen Logistiek & Transport. De aanpak is gericht op 
vergroten van de instroom, betere matching van werkzoekenden en werkgevers en 
opleiden van mensen door gerichte vaardighedentraining aan te bieden. Direct betrokken 
partijen zijn bedrijven en werkgeversorganisatie Port of Twente, Werkplein (14 gemeenten 
en UWV), gemeente Almelo en onderwijspartners ROC en Saxion. De Gecombineerde 
inzet moet leiden tot een perspectief en zekerheid voor werkzoekende en continuïteit en 
kwaliteit voor werkgevers.  

Met het project Twents Huis van de Logistiek bundelen ondernemers, overheid en 
onderwijs de krachten bundelen in een privaat publieke samenwerking. Het project is 
voorloper in de ontwikkeling van de zgn. bredere Skills Twente aanpak, geïnspireerd op het 
House of Skills-concept elders in het land bedacht. De aanpak is vernieuwend en het 
project onderscheidend, mede door de publiek-private samenwerking die wordt aangegaan 
en hard nodig is om samen tot effectieve oplossingen te komen.  

Update januari 2019: gemeente Almelo heeft zich reeds aan dit project gecommitteerd om 
projectmatig deel te nemen (te weten € 19.720,-). 

 

 

http://www.agendavoortwente.nl/
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Mineral Valley Twente (actielijn Circulaire economie & duurzaamheid) 

Budget Agenda voor Twente: € 500.000,- in periode 2018 – 2022 

Mineral Valley Twente is mooi voorbeeld van een project waarin een maatschappelijke 
uitdaging in de landbouw wordt aangepakt als een economische kans, en 
toekomstbestendig. In Twente is landbouw een economische factor van belang, met flinke 
uitdagingen zoals een mestoverschot en verschraling van de bodem. In het project wordt 
een samenwerking aangegaan om kennis op te halen en te delen, gericht op het 
verwaarden van biomassastromen, verbeteren van de bodemgezondheid en het tegengaan 
van klimaatverandering. 

Het is de ambitie van de partners in Mineral Valley Twente om voor Twente in 2030 te 
komen tot dé toonaangevende regio in Europa op het gebied van bodemoptimalisering en 
mestverwerking. Er ontstaat een nieuwe economie met honderden arbeidsplaatsen en een 
duurzame Twentse agrarische sector, die vooroploopt in het circulair maken van agrarische 
grondstoffen.  

Het project maakt gebruik van een vernieuwende aanpak door samen met landbouwers, 
kennispartijen, bedrijfsleven en andere relevante actoren, in proeftuinen kennis op te doen 
en te delen. Naast individuele uitdagingen als gezond bodemgebruik en hergebruik van 
mineralen, wordt meerwaarde gecreëerd door verbinding van verschillende activiteiten en 
brede betrokkenheid vanuit verschillende partijen (4Os). Een toekomstgericht project door 
substantiële bijdrage aan maatschappelijke uitdaging op gebied van landbouw in een 
circulaire economie.  

 

Twents Fonds voor Vakmanschap (actielijn Arbeidsmarkt & talent) 

Budget Agenda voor Twente: € 500.000,- 

De aanleiding voor dit project is de krapte op de Twentse arbeidsmarkt, die bij ongewijzigd 
beleid blijven groeien. Een van de oorzaken is het in onvoldoende mate aansluiten van het 
aanbod van werkenden en werkzoekenden op de groeiende vraag. Ook willen we in 
Twente concreet aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen. Dit is van cruciaal belang 
om goed toegerust te zijn voor een arbeidsmarkt die snel innoveert. Het Twents Fonds voor 
Vakmanschap wil de basis leggen voor een systematiek voor Leven Lang Ontwikkelen 
zodat iedereen aansluiting kan vinden op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. 

Ondernemers, onderwijs en overheid hebben de handen ineengeslagen met een aanbod 
voor mensen die willen investeren in het vakmanschap van vandaag, morgen en 
overmorgen. Het Twents Fonds voor Vakmanschap wil de basis leggen voor een 
systematiek van een Leven Lang Ontwikkelen zodat iedereen aansluiting kan vinden op de 
arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Het is bedoeld om her- bij- en omscholing voor 
vakmensen in Twente mogelijk te maken.  

Het project biedt een voucherregeling aan, laagdrempelig en eenvoudig toegankelijk 
gemaakt, in samenwerking met partijen die reeds actief zijn op dit gebied. De focus is 
gericht op het stimuleren van doorlopende ontwikkeling en scholing van lager en 
middelbaar opgeleiden voor kansberoepen in regionale arbeidsmarkt relevante sectoren. 
De aanpak is vernieuwend, en ook door het Rijk gesignaleerd als interessante en 
vernieuwende aanpak. Ook is er regiobreed draagvlak voor dit project.  

 

http://www.agendavoortwente.nl/
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III. Basisinfrastructuur Agenda voor Twente 

Inleiding 

De basisinfrastructuur als onderdeel van de Agenda voor Twente is vanaf de start door 
programmaleider en sturingscommissie kritisch opgepakt. De inzet is gericht op een 
effectieve bijdrage aan de doelstellingen van de nieuwe agenda, samenwerking met andere 
organisaties in de basisinfrastructuur en ondersteuning van de innovatietafels.  

 

Voortgang 2018 

Er zijn in 2018 verschillende bijeenkomsten georganiseerd met de partners van de 
basisinfrastructuur, gericht op voortgang, samenwerking en bijdrage aan de Agenda voor 
Twente. Concrete uitkomst is dat partijen onderling meer inzicht hebben in elkaars 
activiteiten en onderling raakvlak, oa op gebied van innovatie & ondernemerschap en vitale 
arbeidsmarkt. Een toelichting op de voortgang tot en met het derde kwartaal is in de 
voortgangsrapportage opgenomen. Aan de gesignaleerde aandachtspunten wordt met 
NovelT en Twentebranding gewerkt, onder andere voor het nieuwe jaar 2019. Het onderdeel 
Regionaal Investerings Fonds (RIF/ROC) wordt doorgeschoven naar 2019.  

In voorbereiding op het nieuwe jaar is, naast de reguliere partijen gesproken met andere 
partijen die zijn gerelateerd aan de basisinfrastructuur, zoals WTC/Expat Center, 
Internationale School, acquisitie ism OostNL (Business in Twente) en Port of Twente. Voor 
deze activiteiten zijn geen bijdrage Agenda voor Twente voorzien, voor resp. 2018 en 2019, 
in het kader van de basisinfrastructuur.  

 

Voorstel 2019 

Begin oktober hebben de partners basisinfrastructuur een gezamenlijk aanbod gedaan voor 
uitvoering van hun activiteiten, in kader van de Agenda voor Twente. Het gezamenlijk 
voorstel met onderliggende individuele aanvragen zijn behandeld in de sturingscommissie, 
op 31 oktober jl. 

Stand van zaken op hoofdlijnen: 

• Partijen hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld als aanjaagfunctie voor het 
ecosysteem van Twente, met ieders individuele betrokkenheid en regionale inzet. 
Het belang van samenwerking en samenhang in  uitvoering met andere activiteiten 
in Agenda worden daarin gesignaleerd en geconcretiseerd.  

• De sturingscommissie heeft besloten om aan Pioneering, Techniekpact, Werkplein 
Twente en het Regionaal Investerings Fonds (RIF/ROC van Twente) de aanvragen 
toe te kennen op basis van een uitvoeringsplan 2019. 

• Voor NovelT en Twentebranding heeft de sturingscommissie besloten de aanvragen 
2019 onder voorwaarden toe te zeggen. Voor NovelT moet in het uitvoeringsplan 
2019 concreet worden gemaakt hoe bijdrage aan de innovatietafels en verbreding 
van regionale inzet naar gehele regio wordt aangepakt. Voor Twentebranding is 
bijdrage aan zichtbaarheid van de regio en specifiek de Agenda voor Twente een 
aandachtspunt, die in de uitvoering 2019 zorgvuldig moet worden opgepakt om te 
leiden tot de gewenste, krachtige positionering en profilering van Twente.  

 
De partners in de basisinfra worden begin 2019 uitgenodigd in de sturingscommissie, voor 
pitch als nadere kennismaking en in het kader van de tussentijdse review van de 
basisinfrastructuur. De review beoogt scherpte aan te brengen in taken en functies in het 
ecosysteem, ter ondersteuning van de Twentse economie. De aanknopingspunten uit de 
review worden meegenomen in de doorontwikkeling van het Twentse ecosysteem de 
komende jaren in Agenda voor Twente.  

 
 

http://www.agendavoortwente.nl/
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