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ondergetekenden

• Met de werkconferentie “Internationaal Twente 2009” en ondertekening van deze intentieverklaring creëren partijen
een platform van waaruit zij de mogelijkheden op het gebied van verdere internationalisering verkennen en waaraan
tevens nadere uitvoering zal worden gegeven door gezamenlijke initiatieven in bestaande overleggremia.

• Regio Twente, ten deze vertegenwoordigd door de heer Drs. F.A.M. Kerckhaert,
• ROC van Twente, ten deze vertegenwoordigd door de heer G.E. van Sunder,
• Kamer van Koophandel Oost Nederland, MKB Twente, VNO-NCW Twente, Industriële Kring Twente en WTC Twente,
ten deze gezamenlijk vertegenwoordigd door de heer Ing. H.G.B. Spenkelink,

Uitwisseling van ervaringen met en samenwerking bij internationaal netwerken
• Partijen onderschrijven het belang van actieve samenwerking op het punt van het delen en benutten van elkaars
netwerken en het uitwisselen van opgedane ervaringen die voor netwerken van andere partijen dan wel voor de

• Universiteit Twente, ten deze vertegenwoordigd door de heer Dr. A. Flierman,

daarbij te maken strategische keuzes van belang kunnen zijn.

• Saxion Hogeschool, ten deze vertegenwoordigd door de heer Drs. J.W. Boomkamp,

• Partijen zullen zoveel als mogelijk de hun discipline-eigen kennis, kunde, ervaringen en netwerken delen,

Hierna gezamenlijk genoemd “partijen”, overwegen als volgt:

overwegingen

respectievelijk beschikbaar stellen voor deze samenwerking.
Intern en extern gerichte internationalisering
• Partijen onderschrijven het belang van ‘intern’ gerichte internationalisering (internationalisation at home) naast

• De Internationale Agenda van Twente is het meerjarig strategisch kader voor het internationaal beleid en de

‘extern’ gerichte internationalisering (internationalisation away) bij hun gezamenlijk streven om het internationale

internationale positionering van Twente.

klimaat in en de internationale positionering van Twente te versterken.

• Met de vaststelling van de Internationale Agenda van Twente in 2008 heeft Twente aangegeven in 2020
bekend te willen staan als een internationaal toonaangevende kennisregio in een grensoverschrijdende

Internationalisation at home

omgeving: Twente wil gaan behoren tot de Europese topregio’s op het gebied van innovatie en

• Partijen onderschrijven het belang van actieve samenwerking bij het inventariseren van knelpunten en

technologie.

problemen op het gebied van internationalisation at home.

• Niet alleen extern gerichte internationale profilering buiten Twente is van belang.

• Partijen nemen de inspanningsverplichting op zich om op basis van de eigen mogelijkheden een actieve en

• Ook het vergroten van de internationale oriëntatie in Twente is van belang voor een betere internationale

faciliterende bijdrage te leveren aan het oplossen en verminderen van de gesignaleerde problematiek.

positionering.
• Internationale positionering van Twente en realisering van de Internationale Agenda van Twente zijn

Bevordering van mobiliteit op de onderwijs- en arbeidsmarkt

gebaat bij een actieve samenwerking tussen de daarbij meest betrokken partners in de Triple Helix

• Partijen constateren dat vanuit internationaal perspectief bezien, vooral op de onderwijs & arbeidsmarkt

zijnde Ondernemers, de Overheid en de Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen in Twente.

sprake is van knelpunten waar het betreft buitenlandse studenten en buitenlandse werknemers.

• Met het oog daarop onderschrijven partijen het belang van een actieve onderlinge samenwerking op basis

• Partijen onderschrijven het belang van het met voorrang concretiseren van deze knelpunten en het met

van hun specialisme en discipline en geven door ondertekening van deze intentieverklaring nader inhoud

voorrang formuleren van adequate oplossingsrichtingen, waarbij onder andere meer aandacht moet worden

en vorm aan hun samenwerking op dit punt.

besteed aan een meer internationaal georiënteerde, structurele informatievoorziening ten behoeve van deze

• Om dit te onderstrepen en nader invulling te geven organiseren Twentse ondernemers, Regio Twente en

doelgroepen.

Twentse onderwijs- en onderzoeksinstellingen de werkconferentie “Internationaal Twente 2009”.
Vervolg en evaluatie
De in dat verband nader te maken afspraken en te ondernemen initiatieven willen partijen

• Door ondertekening van deze intentieverklaring spreken partijen uit dat zij aandacht zullen besteden aan de

vastleggen in deze intentieverklaring.

tijdens de Conferentie “Internationaal Twente 2009” gezamenlijk geformuleerde aandacht- en verbeterpunten
in het kader van de verdere internationalisering van Twente en deze voor 1 januari 2010 vast te leggen in een
werkdocument “Twente Internationaal 2010”.

partijen spreken daartoe het volgende uit:

• Partijen benadrukken het belang van een tijdige evaluatie van de op dit punt bereikte resultaten en verrichte
inspanningen en het maken van vervolgafspraken.
• Partijen spreken af dat één jaar na ondertekening van deze intentieverklaring door Regio Twente een initiatief tot

Twente en internationaal netwerken
• Partijen onderschrijven het belang van internationaal netwerken om Twente als regio internationaal te positioneren en
daarmee het belang van gezamenlijk internationaal opereren voor het bedrijfsleven, de kennisinstellingen onderwijs
& onderzoek en de overheden in Twente.
• Partijen zullen elkaar over initiatieven en activiteiten, die aan de samenwerking als hiervoor bedoeld een bijdrage
leveren, tijdig informeren en bij de invulling daarvan actief samenwerking zoeken.

evaluatie zal worden genomen - en gefaciliteerd - van de met de door de samenwerking tussen partijen bereikte
resultaten op het gebied van verdere internationalisering van Twente als beoogd met deze intentieverklaring.
• Zij spreken uit dat zij zich sterk zullen maken voor de daarbij beschreven ambities en doen een oproep aan andere voor
de internationalisering van Twente van belang zijnde partijen om zich daar mede voor in te zetten.

