EEN INSPIRERENDE VISIE OP KENNISPARK TWENTE 2030
PLANNEN & IDEEËN KENNISPARK TWENTE

De structuurvisie 2030 van het Kennispark Twente heb ik met genoegen doorgenomen. Wat me
vooral is bijgebleven, is dat het parkeerprobleem wordt opgelost door met een eigen elektrische step in
de achterbak van de auto de mensen aan te moedigen om gebruik te maken het parkeerterrein rondom
De Grolsch Veste. Daarnaast wordt er in het visiedocument veel gesproken over verbinden; niet alleen
van mensen, maar bovenal van gebieden. Eigenlijk zoals het voorbeeld van de elektrische step als
letterlijke verbinder tussen het stadion en de UT.

ROBOTAXI

Het eerste idee is praktisch en op relatief korte termijn uitvoerbaar. Er is een autoproducent
die gepland heeft om in 2020 al (!) in enkele staten in de VS autonoom rijden van hun
auto’s mogelijk. Hierbij wordt tegelijkertijd een app aangeboden waarop men zijn of haar
eigen auto beschikbaar kan stellen als zogenaamde ‘Robotaxi’.

Hoe mooi zou het zijn als we op Kennispark Twente de al
afgeschreven elektrische auto’s beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld die van één van de grote
ondernemers hier op het Kennispark of van de particulieren zelf. Het Kennispark zou een
ideale plek zijn als pilot voor de ‘Robotaxi Nederland’.

Graag wil ik jullie enkele ideeën en voorbeelden geven
waar visie en verbindend leiderschap samen kunnen komen.
VERBINDEND LEIDERSCHAP & VISIE

De professoren van de UT in opleiding ondersteun ik ook bij hun ontwikkeling. En in de afgelopen vijf
jaar is mij mede door deze ervaringen steeds meer duidelijk geworden. Onder andere dat verbindend
leiderschap en visie als competenties de meest
belangrijke zijn om de koers uit te zetten voor je afdeling of faculteit
én voor een economische regio als geheel.
Verbindend leiderschap houdt in dat je mensen inspireert, motiveert en verbindt om samen te komen tot
groei en ontwikkeling die je als eenling niet tot stand kunt brengen.
Visie houdt in dat je met in achtneming van de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, vandaar uit kansen ziet en je eigen plan van aanpak daarop aanpast.

MEER DAN GEBIEDSONTWIKKELING

Gebieden verbinden en mooie lanen aanleggen en ontmoetingsruimten creëren is een
belangrijke voorwaarde tot samenwerken. Om tot verbindingen te komen tussen mensen
van verschillende bedrijven en de Universiteit Twente is er meer nodig. Bovendien volstaat
een visie alleen op gebiedsontwikkeling niet om grote bedrijven te bewegen zich te vestigen
op Kennispark Twente. De gebiedsontwikkeling faciliteert samenwerking, maar realiseert dit
niet direct en automatisch. Voldoen aan de eerste behoefte van veel bedrijven, een goede
locatie om klanten te bieden, is hiermee wel bereikt. De vervolgstap is het belang
creëren bij de bedrijven om samen te werken. Eén van de doelen van gemeente Enschede
is namelijk om talent vasthouden en betere samenwerkingen te realiseren tussen bedrijven
onderling én met het onderwijs.

TALENTEN

Om deze samenwerking, en hiermee óok innovatie, tot stand te brengen, is verbindend
leiderschap en een inspirerende toekomstvisie nodig. Dit zorgt namelijk voor motivatie,
ambitie en verbinding: een basis voor samenwerking. Een echte kruisbestuiving komt op
gang wanneer talenten uit alle geledingen direct of indirect uitgenodigd én uitgedaagd
worden hier een bijdrage aan te leveren.

EEN INSPIRERENDE VISIE OP KENNISPARK TWENTE 2030
INSPIRATIE, BETROKKENHEID & MOTIVATIE

Een plan? Kansen en mogelijkheden voldoende. Er is namelijk
heel veel talent, en vaak op plekken waar je het niet meteen
verwacht. Er zijn veel engineers werkzaam die graag met
andere bedrijven willen werken. Door ze bij elkaar te brengen,
vanuit meerdere bedrijven en de UT, krijg je iets op gang. Wat
hiervoor nodig is, is onder andere een budget. Dit creëert de
mogelijkheid om en werk- of projectgroep op te richten die kan
investeren in tijd waarop ze samenkomen, bijvoorbeeld één dag
in de week. Gezamenlijk organiseert deze groep op en voor het
gehele Kennispark datgene wat verbindt op menselijk vlak.
Bovendien worden er tegelijkertijd nieuwe functies gerealiseerd
zoals een Business Development Manager en een
Innovatiemanager. Deze managers krijgen de verantwoordelijkheid
bedachte ideeën te onderzoeken en op haalbaarheid te toetsen.
Voeg hier verbindend leiderschap en visie aan toe, en het project
kan dan vanuit inspiratie, betrokkenheid en motivatie een
dynamische wending krijgen. Wanneer ook gemeente Enschede
hierin investeert, en haar inspirerende toekomstvisie aan weet te
verbinden, wordt het een ijzersterke samenwerking. Eentje waar
iedereen in participeert met als hoofddoel om het gezamenlijk
belang te dienen waar iedereen van profiteert in de toekomst!

Evolueren naar een inspirerende toekomstvisie, waarin er
uitsluitend elektrisch vervoer is eventueel aangevuld met
waterstof. Daar kunnen we op inspelen en gebruik maken met een
prachtige locatie als Twente Airport. Ondanks dat vele mensen
tegen het heropenen waren van het vliegveld zijn er inmiddels
weer volop nieuwe ontwikkelingen, landelijk en op locatie zelf, die
mogelijkheden bieden voor de toekomst.
Een technologische ontwikkeling is bijvoorbeeld Siemens dat zich
ten doel heeft gesteld om uiterlijk 2028 een elektrisch vliegtuig in
massa te produceren dat duizend kilometer kan vliegen met honderd passagiers. Zo zijn er meer. Naar verwachting zijn er in 2024
de eerste elektrische vliegtuigen, met circa twintig passagiers en
vijfhonderd kilometer bereik, in massaproductie. Hoe fantastisch
zou zijn als wij hier in Twente het allereerste Elektrische Vliegveld
ter wereld realiseren? Een vliegveld waar alleen vliegtuigen
vandaan vliegen en landen die elektrisch aangedreven zijn.
vanuit de wijde omgeving komen mensen, klimaat gedreven, naar
Twente om dit vliegen mee te maken en zonder een ecologische
voetafdruk achter te laten.

HR DIENSTVERLENING

Met een heldere en ambitieuze visie,
vormgegeven door verbindend leiderschap,
ligt er een hele mooie toekomst
voor Twente in het verschiet.
HOE VERDER

De voorgestelde ideeen kunnen worden onderzocht door werk- en
projectgroepen. Hieruit kan al een mooie samenweking tot stand
komen tussen partijen, organisaties en instellingen die verbonden
zijn aan Kennispark Twente. Het doel, nog los van het feit welk
concreet haalbaar idee gerealiseerd kan worden, om
bedrijfsoverstijgend samen te werken is hiermee behaald. Het
levert allemaal ingredienten op om plannen een concreet karakter
te geven, evenals de bedrijfsoverstijgende samenwerking, en er op
deze wijze met elkaar over in gesprek te gaan en blijven.
Dit uiteraard met het gezamenlijke doel om een mooie toekomst te
creeren voor Kennispark Twente in de breedste zin van het woord.

Sinds 2013 ben ik, als psycholoog en eigennaar van De Wijngaert HR
Dienstverlening, lid van de ondernemersvereniging Kennispark Twente. Op dat
moment hoorde ik het verhaal dat er 10.000 hoogwaardige banen zouden worden
gecreëerd. Sindsdien is er veel gebeurd. De 10.000 is vast nog niet gehaald maar
we zijn op weg.

E-VOLT: ELEKTRISCH VLIEGEN TWENTE AIRPORT

In landen als Noorwegen en Zweden schaffen ze bijna alleen nog
elektrische auto’s aan. Men wil geen milieuvervuiler zijn of een
ecologische voetdruk achterlaten en nemen dus elektrisch
vervoer in de vorm van bus, trein of auto; vliegen doen steeds
meer mensen al niet meer. In Nederland zien we dat de bekende
fossiele vervuilers reclame maken om mensen te bewegen extra te
betalen voor benzine om op die manier klimaatschuld af te kopen.
We zitten aan het begin van een enorme exponentiële curve van
elektrisch vervoer dat binnen vijf jaar de wereld op zijn kop zal
doen staan.

Tussen Airport Twente en Kennispark Twente rijden er elektrische
steps, bussen en taxi’s: verbinding, samenwerking en dé manier
om krachten te bundelen. Bovendien biedt het de inwoners van
onze mooie stad de kans om prachtige steden op de eilanden
zoals Dublin, Londen, Glasgow, Edinburg en Kopenhagen
gemakkelijk te bezoeken.
Veel producenten vinden dit uiteraard ook een enorm aantrekkelijk
uitgangspunt om zich hier in Twente te vestigen. Als je een
dergelijke stip op de horizon zet, met een plan van aanpak van vijf
tot tien jaar, ga je een heel groot aantal partijen aanspreken. Het is
de manier om hen te motiveren, inspireren en aan elkaar te
verbinden om samenwerkingen te stimuleren vanwege deze
gezamenlijk gedragen doelstelling! Een samenwerking waar
iedereen ook daadwerkelijk beter van wordt.

Op mijn bio Twitterprofiel stond jarenlang ‘gevestigd op Kennispark Twente, het
toekomstig economisch hart van de regio Twente’. Inmiddels kunnen we wel stellen
dat dit Kennispark het economisch hart ís.
Mijn komst naar dit Kennispark was ook voor mij behoorlijk succesvol. Ik heb met
veel startende ondernemers samengewerkt en hen opdrachten verstrekt. Ik heb
meer dan tweehonderd mensen hier mogen coachen en asessen. Zo heb ik
bijgedragen en hen ondersteund in hun ontwikkeling. Het is me ook een groot
genoegen dat ook de Universiteit Twente een belangrijke partner van mij geworden
is. Voor hen doe ik loopbaanonderzoeken, waarbij ik de talenten en ambities van
individuele medewerkers in kaart breng en op weg help naar een verdieping van
hun carrière.
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