
Wist u dit al van Twente?
OVERIJSSEL IS CALLING TWENTE

In deze facts en figures leert u Twente en de organisatie 
Regio Twente beter kennen. Voldoende om een eerste 
indruk te krijgen. En daarna? Daarna zien we u graag 
terug in ‘oons mooie Twèènte’.

 

629.000+ 
Meer Twentenaren dan Zeeuwen, 
Flevolanders, Groningers en Drenten

Al ruim

5.000 jaar 
een netwerksamenleving

53.300
Bedrijfsvestigingen. 52% van  
het totaal in Overijssel

3.130+
Hightech bedrijven in  
HTSM maakindustrie

55.000+
Studenten waarvan  
19.000+ technisch

€30 miljoen 
van het Rijk voor de Regio Deal  
Twente + €13.4 miljoen voor de 
ontwikkeling van fotonica

€23 miljoen 
Agenda voor Twente 2018-2022

€84
per inwoner aan EU-subsidie  
(landelijk: €60)

315.550
Arbeidsplaatsen, 53% van  
het totaal in Overijssel

Twente ‘t laand van oale groond 
(Het land van oude grond) 

 ß De naam Twente is afkomstig 
van de Romeinse benaming 
Tuihanti oftewel Tubanten voor 
de Germanen die het gebied in de 
Vroege Middeleeuwen bewoonden.

 ß Twente is een unieke regio in 
Nederland, waar stad en platteland 
dichtbij elkaar liggen.

 ß Als tijd ons kostbaarste bezit is dan 
is Twente de rijkste regio. 

 ß Kernkwaliteiten: ondernemerschap, 
noaberschap, vakmanschap.

 ß Twentenaren zijn honkvast. Voor 
79% van de Twentenaren geldt 
zelfs dat hun overgrootouders er 
al woonden. Tegelijkertijd kom 
je overal ter wereld Twentse 
bedrijven en toegepaste, 
hoogwaardige oplossingen tegen. 
Van Thuisbezorgd.nl tot Booking.
com. Van de uitvinding van 
bluetooth tot de toepassing van 
een 3D wearable tracking systeem 
in de filmindustrie. 

 ß Twente en zout zijn al 100 jaar 
als een goed huwelijk met elkaar 
verbonden. Het is het belangrijkste 
exportproduct van Twente. In 2017 
werd bijna 2,6 miljard kilo naar 
boven gehaald.

 ß Het carnaval in Twente is meer 
dan een feest. Carnaval is hét 
bindmiddel in de dorpen. 

 ß Tradities als het paasvuur worden 
door de gehele regio gedragen en in 
stand gehouden.

 ß En we hebben met Herman 
Finkers de grappigste man 
van Nederland binnen onze 
gelederen. Die zou echt ieder jaar 
de oudejaarsconference voor zijn 
rekening moeten nemen. Maar ja. 

Nich keakeln, mer eier  
leggen is de keunst.  
(Geen woorden maar daden)

 ß Twente is dé startup regio van 
Nederland. 900 spin-offs van UT 
en 800 start-ups van Saxion en 
staat in de Top 3 meest innovatieve 
regio’s van Nederland. 

 ß Twente heeft door de geschiedenis 
van de textiel- en metaalindustrie 
een bloeiend makersklimaat.

 ß Twente heeft vier topwerklocaties: 
Kennispark Twente, Technology 
Base Twente, High Tech Systems 
Park Twente en XL Businesspark. 

 ß Twente kent toonaangevende 
instituten, zoals Mesa+, CTIT, 
MIRA, Fraunhofer Project Center 
en het Max Planck Instituut. 

 ß Twente ligt centraal op de 
belangrijke Europese transportas 
North Sea-Baltic Corridor.

 ß Twente slaagt erin om grensover-
schrijdend werken, leren en onder-
nemen tot successen te maken. 

Geluk in ’n Tuk
 (Geluk is vaak dicht in de buurt) 

 ß Meer dan 3,5 miljoen 
overnachtingen in Twente in 2018.

 ß Toeristen gaven €186,8 miljoen uit 
aan overnachtingen, eten & drinken 
en activiteiten in de regio. 

 ß €650.000 euro beschikbaar  
voor vrijetijdseconomie, marketing 
en promotie.

Nen goeien noaber 
döt good in weelde 
en in armood.  
(Een goede buur is er in  
voor- en tegenspoed)

 ß Met een groot deel van de Twente-
naren gaat het goed. 77% ervaart 
de gezondheid als (zeer) goed.

 ß De levensverwachting in Twente 
(81,0 jaar) is wel iets lager in 
vergelijking met Nederland 81,5 jaar.

 ß 67% van de Twentenaren voldoet 
aan de beweegnorm.

 ß 16% van de Twentenaren is 
mantelzorger.

Twents volkslied 

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet ‘t snelvlietend beekje het molenrad gaan
Daar ligt er de heide in ‘t paarsrode kleed
Dat is ons zo dierbare Twente 



Coalitions  
of the Willing

Netwerkstad Twente, Twentse Kracht, 
Kennispunt Twente, Milieu, Duurzaamheid 
en afval (MDA),IT-Platform Twente en 
Agenda voor Twente.

Gezondheid

Gezonde levensjaren voor Twentse 
burgers in alle levensfasen.

 ß GGD Twente: jaarlijks ruim 
200.000 klantcontacten, waarvan 
134.000 contactmomenten.

Belangenbehartiging / lobby

Onze buitenposten: Twente lobbyt samen met 
provincie Overijssel / Oost-Nederland in Brussel 
en Den Haag en werkt grensoverschrijdend 
samen met Duitsland.

Organisatie voor zorg en 
Jeugdhulp in Twente / Samen 14 

Twentse samenwerking op gebied van  
zorg en jeugdhulp.

 ß Contracten: waarde van  
€210 miljoen op jaarbasis. 

 ß Bijna 23.000 cliënten  
Wmo en jeugd. 

Veilig Thuis Twente

Stoppen en/of verminderen van geweld 
in afhankelijkheidsrelaties en de 
veiligheid hierin duurzaam borgen.

 ß 2500 adviezen aan  
professionals en burgers.

 ß Op jaarbasis ruim 2800 meldingen.

Bestuur en Ondersteuning

Naar een versterkte bedrijfsvoering  
van Regio Twente.

Leefomgeving

Werken aan een vitaal en economisch 
sterk Twente, aantrekkelijk voor inwoners, 
bezoekers, ondernemers en studenten.

Recreatieve voorzieningen

 ß Regio Twente is eigenaar van drie 
parken. Het Rutbeek, Het Lageveld 
en Het Hulsbeek.

 ß 10.000 km aan wandel-, fiets-, 
mountainbike- en paardrijroutes van 
Routenetwerken Twente. 

Op de hoogte blijven?     twitter @regio_twente     Linkedin linkedin.com/company/regio-twente     COMPASS regiotwente.nl


