
De wereld staat op een kruispunt voor wat betreft het thema ‘volhoudbaarheid’. Het is niet langer vol te
houden te blijven groeien ten koste van het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. En daar zit nu
exact de crux. We merken namelijk niet vandaag direct dat er wat aan de hand is. Het wordt langzaam
warmer, grondstoffen raken stap voor stap op en we missen de bijen pas als ze er echt niet meer zijn.
Willen we een transitie bewerkstelligen dan is het de kunst de toekomst naar vandaag te brengen en
dan wel op een positieve wijze. 

En dat is nu precies wat we op de oude vliegbasis beogen door kinderen en hun ouders te laten voelen,
zien en meemaken dat morgen vandaag is begonnen. Of anders gezegd: we creëren een museum van
hedendaagse toekomst!

Op vrijdagmorgen 12 november nog voor zonsopgang kwamen in Hangar 21 op de Luchthaven
Twenthe vertegenwoordigers vanuit het Twentse onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven en overheden
bij elkaar om de krachten te bundelen voor een Circulair Ecosysteem in Twente.

Hierbij nemen we u mee in de goede ideeën uit deze morgen en de te nemen stappen om onze dromen
om te zetten in daden.

Dat doen we in een aantal concrete stappen:

www.betekeniseconomieintwente.nl

Stap 1:  Inspireren door de toekomst vandaag zichtbaar, tastbaar en   
              proefbaar maken
Stap 2:   Inspi-Leren: Kijk als een kind, besluit als een volwassene in    
              de Twentse Proeftuin
Stap 3:   Innoveren naar een circulair en impactvol Twente
              Kwartier maken en starten met een revolverend fonds, het             
              Twents Impactfonds
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Te logeren in een tiny house en dan te ontbijten met vruchten uit het nabij gelegen voedselbos en de
honing van de bijenvolken;
Een veganistische hamburger te proeven met als ingrediënten de in de bunkers zelf gekweekte
oesterzwammen en groenten die zijn gekweekt op duurzame wijze;
Zelf een bloempot te maken van gerecycled plastic;
Een mooie ronde over het oude luchthaventerrein te fietsen op een fiets van karton of bamboe;
Deel te nemen aan de workshop ‘Kabelkunst’ waarmee je direct het effect ziet en ervaart van
grondstoffen die ‘op raken’;
En de binnenstad van Enschede, Hengelo en Oldenzaal te bezoeken door in te stappen in de
gerestaureerde Tram van tramlijn 1 van de Twentse Electrische Tramwegmaatschappij of de oude
TET bus die van een elektrische aandrijving is voorzien.

Stap 1:  Inspireren door de toekomst vandaag zichtbaar, tastbaar en proefbaar maken

We willen de toekomst vandaag zichtbaar, tastbaar en proefbaar maken door bezoekers de toekomst te
laten beleven. Door bijvoorbeeld:

En de entree? Die betaal je met ingezamelde flessen, bierdoppen en snoeren en kabels die je van
tevoren hebt ingezameld.

Groot dromen, klein beginnen
Het is wat ons betreft de kunst van het beginnen door allerlei initiatieven die er zijn op één plek in Twente
bij elkaar te brengen en wel op de oude luchthaven, daar waar nu al Hangar 21 is gevestigd. Denk
daarbij aan Twentse initiatieven als de Zomerschool Maks, de schrijverswedstrijd van Lutterzand
Literairen de workshops Kabelkunst en initiatieven van buiten Twente zoals BlueCity Rotterdam, de
‘Droneraces’ vanuit de oude dierentuin te Emmen en Duurzame Kost geïnspireerd door de City Farm uit
Eindhoven.

Een inspirerend living lab met gecombineerde demonstratieprojecten door onderwijs en
bedrijfsleven. Concrete vraag naar kennis wordt geleverd vanuit de kennisinstellingen;
Te werken met deelopdrachten waarbij de verschillende onderwijsniveaus (PO-VO-MBO-HBO-
WO) voortbouwen op de inspirerende resultaten van elkaar;
Een toptraject voor doorlopende circulaire leerlijn MBO-HBO-WO;
We herstellen de leerling – meester – gezel lijn op Twentse schaal met Twentse bedrijven en
onderwijsinstellingen.

Stap 2: Inspi-leren in de Twentse proeftuin
             Kijk als een kind, besluit als een volwassene in de Twentse Proeftuin

Leren inspireert, dat is wat we kunnen zien aan ieder kind, mits we het leren weten vorm te geven in
een belevingswereld. En wat is er dan mooiere dat het leren van primair onderwijs, voorgezet
onderwijs, MBO, HBO en WO elkaar uitdaagt op die ene plek: De Twentse Proeftuin. 
Die ene plek waarop leerlingen elkaar uitdagen door samen te leren. En dat dit samen leren
volwassenen prikkelt door te kijken als een kind en te besluiten als een volwassene. Een plek waar
kleine ideeën groot worden gemaakt. 
Waar duurzame startups, grown ups worden. Waar nieuwe – duurzame bedrijvigheid – letterlijk kan
landen en weer opstijgen.

We realiseren een optimaal Twents circulair leerklimaat door bijvoorbeeld:



Een inspirerend living lab met gecombineerde demonstratieprojecten door onderwijs en
bedrijfsleven. Concrete vraag naar kennis wordt geleverd vanuit de kennisinstellingen;
Te werken met deelopdrachten waarbij de verschillende onderwijsniveaus (PO-VO-MBO-HBO-
WO) voortbouwen op de inspirerende resultaten van elkaar;
Een toptraject voor doorlopende circulaire leerlijn MBO-HBO-WO;
We herstellen de leerling – meester – gezel lijn op Twentse schaal met Twentse bedrijven en
onderwijsinstellingen.

Stap 3: Innoveren naar een circulair en impactvol Twente
Kwartier maken en starten met een revolverend fonds, het Twents Impactfonds

Leren inspireert, dat is wat we kunnen zien aan ieder kind, mits we het leren weten vorm te geven in
een belevingswereld. En wat is er dan mooiere dat het leren van primair onderwijs, voorgezet
onderwijs, MBO, HBO en WO elkaar uitdaagt op die ene plek: De Twentse Proeftuin. 
Die ene plek waarop leerlingen elkaar uitdagen door samen te leren. En dat dit samen leren
volwassenen prikkelt door te kijken als een kind en te besluiten als een volwassene. Een plek waar
kleine ideeën groot worden gemaakt. 
Waar duurzame startups, grown ups worden. Waar nieuwe – duurzame bedrijvigheid – letterlijk kan
landen en weer opstijgen.

We realiseren een optimaal Twents circulair leerklimaat door bijvoorbeeld:

En ja kwartier maken, vraagt ook om middelen. Middelen die we in uren en in geld bij elkaar willen en
kunnen brengen.
Voor de Plastic Recycle Werkplaats bij Hangar 21 zijn er al toezeggingen: EUR 30.000 door Twente
Milieu, EUR 10.000 door Green Hub Twente en EUR 10.000 door OPO[1]. 
Tijdens de sessie heeft de BiT[2] EUR 5.000 toegezegd en verwacht de NCD Twente[3] eveneens een
financiële bijdrage te leveren van circa EUR 10.000.

En om tot een volhoudbare financiering te komen willen we toewerken naar een revolverend fonds. Dit
fonds wordt gevuld met de opbrengsten vanuit het Circulair Ecosysteem terug te storten in het
revolverende fonds en te zorgen dat de bestaande beschikbare middelen gericht worden op concrete
Impact@Twente.

Oftewel de opbrengsten van het logeren in de Tiny houses, het deelnemen aan de workshops
Kabelkunst en de inleg van partijen die waarde zien in dit initiatief maken dat we willen komen tot een
revolverend fonds. Een fonds dat vervolgens kan investeren in volhoudbare start –en grow ups die
vervolgens opnieuw geld inleggen in het Twents Impactfonds (Het TiF). Een fonds dat wordt beheerd
door een op te richten coöperatie. Een coöperatie die tot doel heeft een volhoudbare toekomst
vandaag zichtbaar en tastbaar te maken.

[1]OPO: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente
[2]BiT: Stichting Betekenis Economie Twente
[3]NCD Twente: Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren District Twente



Tot slot: anders kijken vraagt om anders doen!

Om het voorgaande te realiseren is het van belang fundamenteel anders te kijken en daarmee anders
te doen dan we ‘gewend’ zijn. Dit is te typeren met de volgende ‘van’ – ‘naar’ bewegingen.

 
VAN

 
We beginnen een organisatie

 
Lineair denken

 
Klassiek leren

 
Enkelvoudig kijken

 
Businesscase

 
Denken, denken, ... doen

 
Projecten

 
 
 
 
 

 
NAAR

 
We beginnen een beweging

 
Exponentieel ontwikkelen

 
Ervaringsgericht leren

 
Holistische blik

 
Valuecase

 
Doen, doen, .... refelcteren, leren

 
Broedplaatsen

 
 
 
 
 Concrete vraag: Doet u ook mee?

Dat brengt ons bij de concrete vraag: doet u ook mee en maken we samen Impact@Twente?

Dit kan op vele manieren. Door commitment uit te spreken en mee te doen: met inzet in uren en in
middelen.

We nemen binnenkort contact met u op of u ook meebouwt aan Impact@Twente!

Met vriendelijke groet,

Stichting Betekeniseconomie Twente


