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The Netherlands is calling Twente
Twente is een krachtige regio met een sterke
identiteit, een unieke balans tussen stad en land en
centraal gelegen op de grens met Duitsland. Met
techniek als motor is Twente goed in slimme dingen
bedenken en maken. Ze heeft gouden handen,
slimme koppen en topwerklocaties voor innovatief
ondernemerschap. De Twentse maakindustrie, met
baanbrekende hightech bedrijven, biedt oplossingen
voor maatschappelijke opgaven en sociale innovatie
op veel terreinen zoals in de agrarische sector, de
zorg, energie en mobiliteit.

De maatschappij vraagt om oplossingen uit Twente.
En de Twentse technologie versterkt de innovatieve
ontwikkeling van een duurzaam Nederland.
Bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en
overheden in Twente bundelen de krachten voor
de economie van de toekomst. Wil Twente verder
groeien en haar kracht optimaal inzetten voor de
ontwikkeling van Nederland dan moet dat samen
met het Rijk. Hiertoe investeren regionale partners
gezamenlijk € 128 miljoen. Zij vragen het Rijk om
€ 38 miljoen bij te dragen.
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ßß Skills Twente: Leven lang ontwikkelen
ßß Talent aantrekken en binden
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ßß Aantrekkelijke werkomgeving en communities
voor start ups en (internationale) bedrijvigheid
ßß Slimme mix van faciliteiten om te
experimenteren, voor demo’s met fieldlabs
ßß Creatieve broedplaatsen
ßß Maximale bereikbaarheid door Smart Mobility

ßß
ßß

Bereikbaarheid

ßß

ßß
ßß
ßß

ßß Talent, Halen, Opleiden en Houden
& vestigingsklimaat
ßß Leonardo
Quatectatquis mo mincipit, a elendem sequi tem
dignis et, con parchillam, nobistibusam fuga.
Hario inum reptatis etur aut veri adi voloratur,
Quis moles
dolorrovid
et ut a is explandus et fugia
Circulaire
economie
Aan
defugia
slag met
transitie
voluptas
am
sintuam
et quam verehen torest
aut qui consequid que sequiandae volorat
Twentse maakindustrie aan de basis van recycling
in icoonproject Dutch Circular Textile Valley
Mineral Valley Twente – samenwerkingscluster
voor gezonde bodem en mestverwerking
Onderzoek- en experimenteerruimte voor de
transitie naar een circulaire economie

RESULTATEN & SPIN OFFS

Duurzame oplossingen door nieuwe
innovatieve producten en processen
ßß Hoogwaardige, concurrerende maakindustrie
ßß Vernieuwing in onder meer zorg, landbouw, energie
en mobiliteit wereldwijd toegepast

Vitaal landelijk gebied,
impuls bedrijvigheid

Investeer samen met ons in
de kracht van Twente voor
Nederland en de wereld

ßß Pool van arbeidskrachten voorbereid op de toekomst
ßß Aantrekkelijke regio voor (inter)nationaal talent en
pionierende ondernemers

Robuust ecosysteem voor
innovatieve bedrijvigheid

ßß Gezonde bodem en duurzaam hergebruik mineralen
ßß Recycling afgedankt textiel omgezet in nieuwe
circulaire producten
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Leven Lang Ontwikkelen – Gouden
handen in logistiek en techniek

ßß Aantrekkelijk vestigingsklimaat met creatieve broedplaatsen
ßß Optimale kennisuitwisseling via Smart Mobility-toepassingen

Twente is internationaal van waarde als toonaangevende technologische topregio met
een spilfunctie tussen Nederland en Duitsland. De regio waar hoogwaardige systemen,
producten, materialen en diensten worden gemaakt voor duurzame toepassingen op het
gebied van energie, zorg, mobiliteit en landbouw.
Met een gezamenlijke agenda en verschillende investeringsplannen neemt de regio haar
verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van vakmanschap, kennis en technologie. Extra
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