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onderwerp Twente investeert in Techniek

Geachte mevrouw Schippers,

Knappe koppen én gouden handen zijn cruciaal voor de groei van de innovatie e
maakindustrie. In Twente is de keuze voor techniek al gemaakt. Met Twents vernuft werken

wij samen aan de voorsprong in kennis en technologie met unieke toepassingen en
aansprekende producten. Voor een beter leven, nu en in de toekomst. Daarvoor is
investeren in technologisch onderwijs, onderzoek en vakmanschap essentieel. De Twente
Board roept het nieuwe kabinet op hier samen werk van te maken en substantieel in te
investeren. Om zo bij te dragen aan de verdienkracht van Twente en van Nederland.

De Twente Board onderschrijft daarmee het pleidooi van de Technische Universiteiten in
Nederland en de industriële werkgevers voor een Technologieakkoord. Een akkoord waarin

overheden, ondernemers, werknemers en kennisinstellingen de krachten bundelen om
Nederland koploper te maken op het gebied van innovatie en technologie. En om het

nijpende tekort aan gekwalificeerde technici aan te pakken.

Twente is Techniek
De Twente Board vindt een nog sterkere focus op technisch vakmanschap en voldoende
gekwalificeerde techniekdocenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs
noodzakelijk. Technologie heeft de toekomst. Smart Industry is dé groei- en banenmotor van
morgen. De Twentse maakindustrie biedt met haar technologische kracht en een grote

diversiteit aan baanbrekende hightech bedrijven, oplossingen voor maatschappelijke
opgaven en sociale innovatie op het gebied van gezondheid, veiligheid en circulaire
economie. Zo levert Twente een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling naar een
duurzaam Nederland die de decentrale overheden in hun gezamenlijke investeringsagenda

hebben gepresenteerd.
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Twente is dé kraamkamer voor nieuwe kennis en business, van startups naar scale-ups. De
eerste landelijke test- en ontwikkellocatie voor drones is in Twente gevestigd, vanwege de
unieke combinatie van uitgestrekte ruimte en technologische kennis. Wij ontwikkelen
hightech oplossingen die niet in de laboratoriumfase blijven steken, maar worden
doorontwikkeld tot unieke toepassingen die nationaal en internationaal hun weg vinden. Dat

levert economische groei en banen op voor alle niveaus. Om voorop te blijven lopen, is het
belangrijken dan ooit om te investeren in technologisch onderzoek en onderwijs met oog
voor technisch vakmanschap.

Grensligging
Twente is een krachtige en zelfbewuste regio met ruim 627.000 inwoners. Een unieke troef

is de grensligging met Duitsland. De vestiging van het Fraunhofer Project Center en het Max
Planck Instituut op de campus van de Universiteit Twente bewijst dit. Om het
ontwikkelpotentieel volledig te benutten moeten fysieke grenzen minder betekenis krijgen,
zodat het eenvoudiger wordt om over de grens te werken, leren en ondernemen. Wij
ondersteunen de impuls voor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van
economie en arbeid door het Actieteam GEA, en de voorgestelde maatregelen om
belemmeringen bij grensarbeid te verminderen. Wij pakken als grensregio de aanbevelingen
van het Actieteam voortvarend op en doen dat graag samen met het Rijk.

Twente investeert in haar eigen economie en toekomst
Twente neemt haar verantwoordelijkheid. In de afgelopen 10 jaar heeft Twente een agenda
uitgevoerd met een investeringsvolume van 1,4 miljard euro. Daaraan hebben het Rijk, de
provincie en regionale partners bijgedragen. De regio werkt aan een nieuwe
investeringsagenda en heeft de handen ineengeslagen om de slimme maakindustrie op een
hoger niveau te tillen: de Smart Industry Agenda BOOST. De potentie van Smart Industries en
daarbinnen baanbrekende technologische ontwikkelingen zoals Fotonica, Internet of Things,
Robotica en Smart Materials krijgt hiermee nog meer ontplooiingskansen.

Dankzij het Techniekpact Twente zien we meer jongeren in Twente voor een technische
studie of technisch profiel kiezen dan landelijk. De Centers of Expertise Techniek
(techniekinnovatie en techniekonderwijs) en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap in
Twente, maar ook het regionaal investeringsfonds MBO dragen hieraan bij. Om talent aan te
trekken, op te leiden en duurzaam te binden en ondernemers en investeerders vast te
houden, moet Nederland uitdrukkelijk in beeld zijn als grote technologische speler. Twente

levert daar een prominente bijdrage aan. Daarvoor is het belangrijk om te blijven investeren
in essentiële randvoorwaarden zoals een uitnodigend vestigingsklimaat, goede fysieke en
digitale bereikbaarheid en een  oed cultureel aanbod. Voor de vooruitgang van Twente -
het best presterende innovatieve ecosysteem - én de totale ontwikkeling van Nederland.
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Partnerschap
Wij bieden u een effectief partnerschap. Want juist door ons schaalniveau waarop
bedrijfsleven, onderwijs en overheden elkaar vinden, kunnen wij optimaal innovatie en groei
faciliteren. Daarbij blijven wij de komende jaren fors investeren in de regionale economie, de
slimme en schone maakindustrie en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Wij roepen het kabinet op de ambities voor technologisch onderwijs, onderzoek en
vakmanschap in het regeerakkoord een prominente plek te geven. Dat verdient een stevige
investering van het kabinet in deze toptechnologische regio.

Twente heeft de keuze voor techniek gemaakt. Wij dagen het kabinet uit mee te doen. Voor
het belan  van de BV Nederland, met Twente als kloppend hart.

drs. A.A.M. Ruikes

voorzitte  CvB Saxion bestuurslid WGV Zorg en Welzijn
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