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Brussel
Nr 5, oktober 2011
Bericht Brussel informeert bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke partners in Twente
over de werkzaamheden van EU Office Twente in Brussel en over de werkzaamheden van de
partners in Twente en in Brussel bij het uitvoeren van de Internationale Agenda van Twente.

Twente op de kaart zetten in Europa als innovatieve toptechnologische kennisregio

Spraakmakend Oost Nederlands debat over duurzaamheid tijdens Open Days 2011 in Brussel
Van 11 tot 13 oktober vinden in Brussel de Open Days 2011
plaats. Tijdens deze open dagen presenteren regio’s en
steden in Europa hun activiteiten en ambities voor het
publiek.
Dit jaar staan de Open Days in het teken van de Europa
2020 – strategie, de groeistrategie van de EU voor de
komende 10 jaar. Vanuit Twente komen ruim 40 deelnemers
(overheid, onderwijs en onderzoek) naar Brussel voor de
Open Days. Zij bezoeken workshops met thema’s als smart
grids, smart specialisation en active ageing. Op de
dinsdagavond vindt het Oost Nederland Event plaats: een
netwerkbijeenkomst georganiseerd door de provincies
Overijssel en Gelderland en de regio’s Arnhem Nijmegen en
Twente.Het thema van het event is duurzaamheid. Tijdens
deze avond gaan bestuurders van deze partijen met elkaar in debat over de rol van Europa in de
regionale doelstellingen en ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Voor Twente
debatteert Marijke van Hees, wethouder gemeente Enschede, met Hester Maij, gedeputeerde van
Overijssel over de duurzaamheid van innovatieve technologische toepassingen.
Voor meer informatie over de Open Days kunt u de website bekijken ( www.opendays.europa.eu ) of
contact opnemen met Melanie Braamhaar (m.braamhaar@regiotwente.nl / 0031 6 2119 4958).
Europese Commissie organiseert University Business Cooperation thematic Forum op UT
De Europese Commissie organiseert op 21 en 22 november het “University-Business Cooperation
thematic Forum”. Het forum vindt plaats op de campus van de Universiteit Twente, die dit jaar haar
50-jarige verjaardag viert en namens het “European Consortium of Innovative Universities” op treedt
als gastheer.
Het University-Business forum is in 2008 door de Europese Commissie in het leven geroepen om een
platform te bieden voor het uitwisselen van best practices, te discussiëren over gezamenlijke
problemen en netwerken te bouwen en verstevigen. Deelnemers komen meestal uit hoger onderwijsinstellingen, bedrijven, branche-organisaties, belangenverenigingen en de overheid. Dublin en
Ljubljana gingen Twente voor als gastlocaties van het forum.
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De 2011-editie van het forum wordt op 21 november rond 14.00 uur geopend door Anne Flierman,
voorzitter van het College van bestuur van de Universiteit Twente en tevens voorzitter van het
Europese Consortium van Innovatieve Universiteiten. Tijdens de openingssessie lichten
vertegenwoordigers van de Nederlandse en Europese overheden hun perspectief toe op de
samenwerking tussen universiteiten en bedrijven. In deze sessie geven ook Siemens, Strathclyde
University en Eurochambres een presentatie over het onderwerp.
De tweede dag van het forum staat in het teken van specifieke aspecten van de samenwerking tussen
de publieke en private sector. Daarbij is aandacht voor het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van
curricula op Bachelor, Master en PhD-niveau en de rol van ondernemerschap in en om het onderwijs.
Presentaties in deze sessies worden verzorgd door bedrijven en universiteiten uit heel Europa.
De Europese Commissie grijpt dit evenement ook aan om de resultaten van een recente studie naar
de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven te publiceren. Deze studie is uitgevoerd door
Fachhochschule Münster en is gebaseerd op een grote enquête die in 2010-2011 gehouden is.

Om u aan te melden en voor meer informatie kunt u mailen naar Rolf Vermeij: r.j.vermeij@utwente.nl

Twente blinkt uit in Hightech Concepten
Twente is goed in het ontwikkelen van hightech concepten die aansluiten bij de doelstellingen van
Europa 2020, de nieuwe Europese beleidsagenda gericht op versterking van de economie. Daarbij
gaat het om hightech oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren. Technische oplossingen die
niet in de laboratoriumfase blijven steken, maar die worden doorontwikkeld tot goede
maatschappelijke toepassingen. Oplossingen die ook interessant zijn voor andere regio’s in Europa en
ver daarbuiten en met een spin-off richting Twentse ondernemingen. Dat maakt dat ook Europa
geïnteresseerd is in de Twentse vindingen en de ketenbenadering van vinding tot toepassing en
vermarkting. In Bericht Brussel besteden we daarom regelmatig aandacht aan Twentse Hightech.
Deze keer met een uitnodiging voor het ScienceCaféEnschede. Dit is een initiatief van de Stichting
ScienceCaféEnschede in samenwerking met Studium Generale en de Student Union van de
Universiteit Twente.
Test je genen: ScienceCaféEnschede woensdag 5 oktober 20.00 uur in Mac Berlijn Enschede
Nog even en het is een fluitje van een cent om via een gen-test te achterhalen hoe oud iemand zal
worden en welke ziektes die persoon krijgt. Ook kan zo’n test in kaart brengen waar iemands zwakke
plekken zitten, zodat het leefpatroon daar op aangepast kan worden. Is genetisch testen werkelijk zo
gemakkelijk als het lijkt? Hoe zit het met complexe ziektes die niet voor één gen te vangen zijn? En:
willen wij onze toekomst eigenlijk wel weten? In dit ScienceCafé laten twee sprekers aan de hand van
hun eigen DNA zien wat zich wel en niet laat voorspellen:
Dr. Terry Vrijenhoek, promoveerde op een studie naar genetische diagnostiek en kwam tot de
conclusie dat DNA eigenwijs is: 'het doet wat het wil'.
Dr. Cecile Janssens, is verbonden aan de afdeling epidemiologie van het Erasmus Medisch Centrum
in Rotterdam. Zij houdt zich bezig met het genetisch voorspellen van complexe ziektes en is ook
geïnteresseerd in de psychologische en ethische aspecten van gentesten.
Het ScienceCaféEnschede is dé hotspot in Twente waar de nieuwste wetenschappelijke
ontwikkelingen in een multimedia-ambiance voor het voetlicht worden gebracht.
Voor meer informatie: www.sciencecafeenschede.nl
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Zoeken naar netwerken, partners, contacten, projecten, subsidies voor de Agenda van Twente

Europese subsidie voor Smart Grids in Twente
De regioraad van Regio Twente heeft in 2011 duurzaamheid aangewezen als belangrijke ambitie voor
Twente. Deze ambitie wordt verwoord in de Twentse Duurzaamheidsagenda, die op dit moment wordt
opgesteld. Binnen de duurzaamheidsagenda heeft de regioraad het thema ‘smart grids’, oftewel
intelligente netten, omarmd als ‘icoonproject’. Vaststelling van de Twentse Duurzaamheidsagenda is
voorzien in de regioraad van Regio Twente in oktober.
Er is op dit moment zowel landelijk als internationaal veel aandacht voor smart grids en innovaties die
leiden tot deze nieuwe infrastructuur voor energie. Dit is een logisch gevolg van de veranderende
manier waarop tegenwoordig energie wordt opgewekt. Steeds meer wordt duurzame energie op
lokaal niveau opgewekt, bijvoorbeeld door wind of zon. En door meer informatie over energie op het
lokale net te verzamelen, kan vraag en aanbod beter worden afgestemd. De technieken die dit
tweerichtingsverkeer over het net mogelijk maken heten smart grids. Overigens beperkt dit zich niet
tot elektriciteitsnetten, ook warmtenetten en (groen)gasnetten kunnen smart gemaakt worden.
Regio Twente wil in samenwerking met haar partners in de sectoren overheid, onderzoek, onderwijs
en ondernemingen nagaan hoe Twente in kan spelen op de ontwikkelingen rond smart grids. Op dit
moment is een eerste actie gericht op het verwerven van een Europese Subsidie in het kader van het
programma ‘Regions of Knowledge’.
EU Office Twente heeft de partners in Twente gewezen op deze 100% subsidiemogelijkheid, voorziet
in contacten en netwerken in Brussel, en werkt actief mee in de ontwikkeling van een goed projectconcept. Regions of Knowledge richt zich deze ronde specifiek op de samenwerking van partijen in
een regio rond de ontwikkeling van smart grids.

REGIONS OF KNOWLEDGE
Budget: €126 million (2007 - 2013)
“Regions are increasingly being recognised as important players in the EU's research and
development landscape. Local resources are taking an active part in scientific endeavour and
innovation in favour of society.” (Bron: FP7 Factsheet, www.ec.europa.eu/research)

Voor meer informatie: Bram Hendriks b.hendriks@regiotwente.nl
EU Office Twente onderzoekt subsidiemogelijkheid voor Ambient Assisted Living (AAL)
“Ambient Assisted Living” (AAL, Joint Programme) is een samenwerkingsprogramma van 23
Europese landen en de Europese Commissie. Het programma is opgezet om met behulp van ICToplossingen de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang
mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke
beperkingen.
Binnenkort worden de prioritaire thema’s voor de nieuwe subsidieronde bekend gemaakt. Nu al is
bekend dat onderwerpen als ‘informatie & leren’,’thuiszorg’, ‘primaire preventie’ en ‘AAL op het werk’
in de belangstelling staan. EU Office Twente nodigt zodra het programma bekend is partners in
Twente die werken in de sector gezondheidszorg en techniek uit voor een informatiebijeenkomst.
Voor meer informatie en aanmelden: Rozemarijn van Erp: r.vanerp@regiotwente.nl
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Europa 2020 strategie belangrijk voor Twentse Hightech-MKB bedrijven zoals ‘Service2Media’
De Europese Commissie heeft specifiek beleid ontwikkeld ter ondersteuning van innovatieve,
hightech-MKB bedrijven in Europa. Dit beleid is er op gericht om gunstige randvoorwaarden te creëren
voor deze ondernemingen. Een van de belangrijkste doelen van de EU de komende jaren is het
stimuleren van de economische groei en daarmee de werkgelegenheid in Europa. Die doelen zullen
vooral via innovatieve MKB bedrijven moeten worden behaald. Want dat is de sector in de EU waarin
de meeste nieuwe banen worden gecreëerd.
Kennisregio Twente telt relatief veel hightech-MKB bedrijven. EU Office Twente ontvangt regelmatig
Twentse bedrijven in Brussel en werkt aan een service voor MKB bedrijven om hen beter te
informeren over Europese mogelijkheden. Peter Broekroelofs, directielid van Service2Media, bezocht
recent het EU Office Twente. Service2Media is een vooraanstaande en snelgroeiende Twentse
onderneming op het gebied van mobiele applicatie diensten in sectoren als media, banking,
verzekeringen, energie en e-health. Het bedrijf opereert wereldwijd en heeft vestigingen in onder
andere Enschede, London, Madrid, Abu Dhabi en de Verenigde Staten. Service2Media heeft de
afgelopen jaren een aantal belangrijke onderscheidingen in de wacht gesleept. Zo ontving
Service2Media de eerste prijs in Deloitte Technology Fast 50 award en werd het 14e in de Deloitte
Fast 500 lijst. Beide prijzen worden uitgereikt aan snel groeiende hightech-bedrijven in de Benelux. En
in juni van dit jaar werd Service2Media als‘niche player’ opgenomen in Gartner’s Magic Quadrant for
Mobile Consumer Appllication Platforms.
Voor Peter Broekroelofs is duidelijk dat zijn bedrijf kan profiteren van een sterke Twentse
aanwezigheid in Brussel. “Na mijn bezoek aan EU Office Twente is mijn perspectief behoorlijk
veranderd. Ik zie dat niet zozeer landen, maar vooral regio’s als Twente en grote steden een stempel
drukken op ontwikkelingen in Europa. Door vanuit Europa naar Twente te kijken in plaats vanuit
Nederland, zie ik nieuwe kansen met betrekking tot de positionering van Twente. Dan is Twente alles
behalve het 'achtergebleven gebied' in het gevecht met de Randstad. Twente heeft binnen Europa alle
ruimte en kansen om een sterk profiel te ontwikkelen. Ik zie onze regio als een ‘hightech-hub’ met de
gecombineerde speerpunten van de Universiteit Twente, gemeenten en het bedrijfsleven op gebieden
als nano-technologie, mobiele software en smart en sustainable cities.”
Europa is belangrijk voor een internationale speler als Service2Media, zegt Broekroelofs. “Onderzoek
van de EU over bijvoorbeeld Sustainable Cities en doorkijkjes naar de wereld in 2020 getuigen van
veel visie, kennen gedegen research en zijn verrassend relevant voor ons. “EU Office Twente in
Brussel heeft bijgedragen aan de beslissing van Service2Media om zichzelf als Twents internationaal
bedrijf te blijven positioneren”, aldus Broekroelofs. “Wij zijn sterk gemotiveerd om samen met Regio
Twente, in Brussel, een nuchter, pragmatisch, concreet, hoogstaand, can-do imago neer te zetten,
eigenwijs, met Europa, concurrerend met Amerika en Azië.”
Voor meer informatie: Vera Dethmers v.dethmers@regiotwente.nl

De internationale oriëntatie in Twente vergroten

Congres over Expatbeleid en Internationaal werkgeverschap op 10 november 2011
Het Twentse bedrijfsleven en kennisinstellingen als de UT en Saxion kampen met een tekort aan
hoogopgeleide professionals. Onderzoek toont aan dat het tekort de komende jaren alleen maar zal
toenemen. Om een internationaal vooraanstaande, toptechnologische kennisregio te blijven op het
gebied van innovatie en technologie heeft Twente hoogopgeleide kenniswerkers hard nodig.
Daarvoor zijn professionals met internationale ervaring van groot belang. Voor een belangrijk deel
moet deze groep geworven worden in het buitenland.
Daarom hebben ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijsinstellingen (de Vier O’s) in Twente
het plan opgevat om een effectief expatbeleid te ontwikkelen. Tijdens het congres: ‘Expatbeleid: van
amateur tot prof’ dat op 10 november 2011 wordt gehouden worden vragen beantwoord als:

4

Hoe komen we in Twente tot een match tussen de vraag naar hoogopgeleide professionals in de
Twentse kenniseconomie en het internationale aanbod van deze kenniswerkers? Hoe wordt Twente
aantrekkelijk voor hoogopgeleiden uit bijvoorbeeld Noord-Amerika of Oost Azië en hoe houden we ze
voor langere tijd vast?
Doel van het congres is om te komen met concrete oplossingen en maatregelen die ook op korte
termijn kunnen worden ingevoerd. Een voorbeeld hiervan is de Expat Desk waarvoor World Trade
Center Twente momenteel de mogelijkheden onderzoekt.
De conferentie wordt afgesloten met de uitreiking van de World Trade Center Twente Export Award.
Deze award wordt ieder jaar uitgereikt aan een bedrijf of organisatie in Twente die zich heeft
onderscheiden op het gebied van internationalisering.
Voor meer informatie en aanmelding: Karin Schoneveld, k.schoneveld@regiotwente.nl
ROC van Twente werkt in Brussel met EU Office Twente aan Internationaal Beleid
Door Marcel Wiggers en René Spit, ROC van Twente
“Op 6 en 7 juli 2011 heeft een delegatie van het ROC van Twente een tweedaags bezoek gebracht
aan het EU Office Twente. De delegatie bestond onder andere uit Gerrie van Sunder (lid College van
Bestuur ), Cas van Kamerdijk (directeur beroepskolom) en de expertisegroep subsidie.
Reden voor het bezoek is dat het ROC van Twente werkt aan een nieuwe strategische agenda voor
de periode 2012-2015. Deze agenda komt tot stand door intensief overleg met alle in- en externe
stakeholders en een gedegen oriëntatie van de regionale, nationale en internationale context waarin
het ROC van Twente opereert.
Doel van het bezoek is om de kansen die de EU 2020 strategie biedt te onderzoeken. Uiteraard staat
de nieuwe Europese agenda voor het beroepsonderwijs, het Brugge Communiqué, daarbij centraal. In
deze Europese agenda is de verbetering van de samenwerking in Europa tussen ROC’s en andere
partners uitgewerkt in heldere programmalijnen. Deze Europese agenda voor ROC’s is op de eerste
dag van het bezoek uitvoerig uitgediept. Het inhoudelijk programma werd deze dag verzorgd door
Nether, de koepel van Nederlandse Universiteiten in Brussel.
De tweede dag werd het programma vervolgd met een bezoek aan EU Office Twente. Tijdens het
eerste deel van de ochtend presenteerde het kantoor de strategische lijnen die vanuit de Regio
Twente richting Brussel worden getrokken - samenkomend in EU Office Twente. Een veelheid aan
topics werd ter sprake gebracht en doorgelicht op relevantie voor het ROC van Twente: de
Internationale Agenda van Twente, de adviezen van de Negen Topsectoren, Holland High Tech,
Businessplan High Tech Twente en het rapport “Europe 2020, powered by Twente”.
Als onderdeel van de beleid- en strategieservice van EU Office Twente werden vervolgens knelpunten
en kansen geïdentificeerd met als uitgesproken doel na te gaan welke rol het ROC van Twente samen
met de partners (Triple helix) kan en wil spelen, mede gelet op de internationale ontwikkelingen in het
beroepsonderwijs. Verder werden de aandachtspunten die een internationale dimensie hebben in de
strategische agenda van het ROC van Twente expliciet benoemd. Deze punten worden in de
komende maanden in het ROC intern verder uitgewerkt en in de strategie verankerd.
Het ROC van Twente kijkt terug op een vruchtbaar bezoek, waarbij op een constructieve manier met
elkaar van gedachten gewisseld is over de Europese mogelijkheden en de keuzes die gemaakt
moeten worden. Een bijzonder woord van dank willen we richten aan Joke Jagers op Akkerhuis en
Vera Dethmers van EU Office Twente voor hun bijdragen “

Voor meer informatie: Marcel Wiggers mwiggers@rocvantwente.nl René Spit rspit@rocvantwente.nl
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Kalender
Zie voor meer internationale evenementen ook de kalender op www.wtctwente.nl
Datum

Activiteit

3-9 oktober

European SME-Week in Brussel, week van het Midden en Klein Bedrijf

5 oktober

ScienceCaféEnschede, 20.00-22.00 uur, Mac Berlijn, Enschede

11-13 oktober

Open Days 2011, Brussel

20 oktober

Netwerkcafé Twente in Europa, 17.30 Mac Berlijn, Enschede

21 oktober

Burgemeesters MONT bezoeken EU Office Twente in Brussel

2-5 november

AGM Eurocities, Genua, Italië

10 november

Congres Internationaal werkgeverschap en Expatbeleid, ROC, Hengelo

17 november

Netwerkcafé Twente in Europa, 17.30 Mac Berlijn, Enschede

21-22 november

University Business Thematic Forum, Europese Commissie, Locatie UT

23-25 november

Werkbezoek raad en college van Losser aan EU Office Twente in Brussel

23-25 november

Business Meets Twente, Twente Airport, Enschede

14 december

Saxion studenten Bestuurskunde final year bezoeken EU Office Twente

Voor meer informatie over onderdelen van de agenda: Rozemarijn van Erp r.vanerp@regiotwente.nl

Contact

EU Office Twente in Brussel
J.W. (Joke) Jagers op Akkerhuis
V.I. (Vera) Dethmers
M. (Melanie) Braamhaar
R.A.L. (Rozemarijn) van Erp (Saxion)
European Affairs
Twente Region
EU Office Twente
Avenue Palmerston 3
B 1000 Brussels
Belgium
j.jagersopakkerhuis@regiotwente.nl
Mobile +31 (0)6 53 789 549

Voor aanmelden/afmelden van Bericht Brussel mail naar: j.jagersopakkerhuis@regiotwente.nl
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