Geachte relatie,
Wellicht heeft u via de media, via onze bestuurders of op een andere wijze al vernomen dat de
stichting Kennispark Twente en de stichting Innovatieplatform Twente officieel zijn gefuseerd
per december 2012. Dit besluit is een onderdeel van het provinciale en regionale beleid op
het gebied van innovatie (‘de Innovatiesprong’). Daarbij hebben wij gezamenlijk en op basis
van een compact onderzoek besloten om de naam Kennispark Twente uit te bouwen voor de
nieuwe organisatie. Verderop in deze brief leest u daarover meer.
Deze fusie biedt een mooie en zeer logische kans om ons gezamenlijk nog effectiever en beter
in te zetten voor innovatie en ondernemerschap in Twente. De vernieuwde organisatie zal staan
voor korte lijnen en een overzichtelijke structuur voor innovatie in de regio. Alles draait om het
rendement van het Twentse innovatieklimaat.
Onze agenda voor innovatief ondernemerschap
Onze nieuwe organisatie zet zich, samen met haar partners, in voor het ontwikkelen van de
meest ideale omgeving voor innovatie en ondernemerschap in Twente. De nadruk ligt hierbij op
geheel Twente, met als hotspot de innovatiecampus in Enschede.
U kunt daarom het volgende van de nieuwe organisatie verwachten de komende jaren:
●

Kennispark Twente als start- en steunpunt voor innovatieve startups en
bestaande innovatieve bedrijven met een groeiwens
Wij bieden programma’s en tools waarmee beginnende, hightech ondernemers een vliegende
start kunnen maken en waarmee bestaande innovatieve bedrijven een groeispurt kunnen
realiseren; die tools zijn o.a. trainingsprogramma’s, toegang tot (financierings)netwerken,
business development ondersteuning, coaching en evenementen. Wij helpen u graag op weg.
●

Kennispark Twente als aanjager en makelaar voor MKB en groot bedrijf dat samen
wil innoveren en versnellen
Een belangrijke en grotere taak in ons gezamenlijke pakket is en blijft het verkennen van
nieuwe clusters waarin kennisontwikkeling en R&D gezamenlijk opgepakt wordt door
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Uitgangspunt daarbij is versnelling door krachten te
bundelen. Als stichting zetten wij in op verbinding van partijen, bieden wij graag advies en
ondersteuning bij het opbouwen van open innovatieclusters, en verbinden wij graag de
maatschappelijke vraagstukken aan oplossingen in de markt of in ketens. Uiteraard doen we dat
zelf ook in nauwe samenwerking, met Syntens en Oost NV.

● Kennispark Twente voor een goed vestigingsklimaat in innovatief Twente
In Twente zijn diverse locaties waar innovatieve bedrijven zich thuis kunnen voelen. De
innovatiecampus Kennispark in Enschede is er daar een van, maar ook andere thematische
campussen ondersteunen wij in samenwerking met de initiatiefnemers. Een belangrijk element
daarin is toegang tot een goed opgeleide pool van talentvolle werknemers in Twente. Ook onze
events voor innovatie en ondernemerschap, in samenwerking met Powered by Twente, zorgen
ervoor dat gevestigde bedrijven zich thuis voelen, en aan elkaar gekoppeld kunnen worden
voor het delen van ideeën, kennis en ervaring. Een actueel overzicht van de evenementen blijft
u vinden op www.kennispark.nl en www.innovatieplatformtwente.nl (de websites zullen in de
nabije toekomst gecombineerd worden).
● Kennispark als valorisatiepartner voor kennisinstellingen
Voor zowel Saxion als de Universiteit Twente blijven we de partner als het gaat om
kennisvalorisatie: hoe kunnen beide instellingen de ontwikkelde kennis naar de maatschappij
brengen? Daarbij gaat het om het begeleiden van nieuwe spin-offs en het ontwikkelen van
samenwerkingen met het bestaande bedrijfsleven.
Wat is er dan nieuw en anders?
● Onze nieuwe organisatie is één duidelijk aanspreekpunt voor innovatie in Twente
● Meer aandacht en ruimte voor MKB dat wil innoveren
● Kennisinstellingen en industrie werken samen met ons aan een meer inhoudelijke focus
van de innovatie-agenda
● Er is meer aandacht voor het aantrekken van (internationale) bedrijven die de ketens en
industrie in onze omgeving versterken. Daarvoor werken we nauw samen met Oost NV.
● De Regio Twente en provincie Overijssel werken toe naar een investeringsfonds waarbij
geïnvesteerd zal worden in risicovolle business cases. Subsidies voor innovatie zullen
ophouden te bestaan. Wij bieden ondernemers en consortia de helpende hand bij het
schrijven van hun business case.
Naamgeving nieuwe organisatie
Op basis van een compact onderzoek en in gezamenlijk overleg hebben we besloten om
deze verbrede agenda onder de naam Kennispark Twente voort te zetten. Bij de afweging
nieuwe naam versus bestaande naam is uitgebreid stil gestaan bij inhoudelijke aspecten, zoals
zakelijke dynamiek en internationale uitstraling. Onze stakeholders hebben aangegeven dat
de nieuwe organisatie vooral een nuchtere keuze moet maken wat betreft de naam, én daarbij
moet voortbouwen op de kracht van de innovatiecampus. De keuze voor de bestaande naam
Kennispark Twente is daarom een logisch gevolg, vanwege de positieve reputatie wat betreft
effectiviteit, de internationale bekendheid en de verbinding met het unique selling point: de
innovatiecampus. Op dit moment zijn wij bezig om de organisatie een vernieuwde uitstraling te
geven, passend bij onze activiteiten.

Directie
Na vier jaren en een succesvolle en prettige samenwerking heeft Arie Kraaijeveld aangegeven
de fusie een mooi en gepast moment te vinden om afscheid te nemen als voorzitter van het
Innovatieplatform Twente. Arie Kraaijeveld heeft in deze jaren een zeer waardevolle bijdrage
geleverd aan het neer zetten van het innovatiebeleid in Twente en gezorgd dat de verbinding
met Den Haag goed georganiseerd was. In zijn nieuwe functie bij het NML en zijn vele
nevenfuncties zal hij zijn expertise nog lang blijven inzetten.
Na de fusie gaat de stichting verder met een driekoppige directie. Uw aanspreekpunten vanuit
het vernieuwde Kennispark Twente zijn als volgt:
●
●
●

Startende en groeiende innovatieve ondernemers en kennisvalorisatie: Kees Eijkel
Industriële innovatie en clustervorming: Pieter Dillingh
Vestigingsklimaat en marketingcommunicatie: Marjan Weekhout

We zien uit naar een prettige voortzetting van onze samenwerking. Mocht u vragen hebben
hierover, aarzelt u dan niet om met ondergetekenden contact op te nemen.
Onze adresgegevens zijn als volgt:
The Corridor, Hengelosestraat 525, 7521 AG Enschede (ongewijzigd)
U kunt ons gezamenlijk secretariaat bereiken op 053 48 36 800
Pieter Dillingh, Kiki Haasewinkel, Birgit Dijkstra en Ellen Schoneveld hebben een nieuw
emailadres:
Pieter Dillingh, p.dillingh@kennispark.nl, 06 51 61 85 13
Kiki Haasewinkel, k.haasewinkel@kennispark.nl, 06 27 87 40 68
Birgit Dijkstra, b.dijkstra@kennispark.nl, 06 53 29 93 93
Ellen Schoneveld, e.schoneveld@kennispark.nl, 06 14 80 87 14
Met vriendelijke groet,

Kees Eijkel

Pieter Dillingh

Marjan Weekhout

