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Ten Cate presenteert schets Twente Material Valley
Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan over de compensatie voor de regio
Twente voor de sluiting van de Luchtmachtbasis Twente is een breed gedragen
bestuursakkoord tot stand gekomen als uitvloeisel van de Inzet Twente, dat in maart
aan de Rijksoverheid is aangeboden. De bedoeling hiervan is compensatie te
verkrijgen voor het verlies aan werkgelegenheid.
Koninklijke Ten Cate wil als een van de grootste werkgevers binnen de regio een
constructieve bijdrage leveren aan de toekomstige concurrentiekracht die is gebaseerd
op de sterke elementen die reeds binnen de regionale economie aanwezig zijn. Daartoe
is een schrijven uitgegaan aan belangrijke kernspelers in de regio, waarin de
uitgangspunten voor het plan Material Valley worden uiteengezet, met als doel zowel
politiek als organisatorisch draagvlak te creëren.
In de regiegroep Triangle, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,
kennisinstellingen en regionale overheden is de “Visie Triangle” over innovatie in
Oost-Nederland ontwikkeld. Hierbinnen wordt ingezet op de versterking van de drie
bestaande kennisgebieden in Overijssel: voeding, gezondheid en technologie.
Koninklijke Ten Cate is van mening dat op het terrein van technologie meer ambitie
voor materialentechnologie aan de orde is. Daarvoor is een effectieve verbinding
tussen bedrijfsleven en onderzoek, i.h.b. de Universiteit Twente, noodzakelijk vooral
in de wisselwerking tussen materialenonderzoek (nanotechnologie) en
maatschappelijke toepassingen in gezondheid, sport en veiligheid. Een verdergaande
samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek kan de basis leggen voor een cluster
van innovatieve startende ondernemingen in Twente.
Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven onderneming, die functionele
materialen produceert op basis van een symbiose van textieltechnologie en chemische
procestechnologie. De producten voldoen aan specifieke gebruikerseisen en worden
internationaal toegepast op het gebied van hoofdzakelijk veiligheid en bescherming,
milieu en infrastructurele toepassingen, sport en de lucht- en ruimtevaart. Ten Cate
werkt daarbij nauw samen met kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en zakelijke
partners. Ten Cate wil dit concept verder uitbouwen en meer samenwerking tot stand
brengen met regionale partners, teneinde in Nederland een internationaal erkende
positie in materialentechnologie op te bouwen.
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Het plan Material Valley wil een aanzet en bijdrage leveren teneinde de knelpunten
op te lossen die eerder door het Ministerie van Economische Zaken zijn onderkend.
Dit plan kan worden gezien als een gedeeltelijke invulling van de component
technologie binnen de Visie Triangle. De prioriteiten van het plan zijn:
- Het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven
- Het versterken van de interactie tussen nieuwe materialen en maatschappelijke
relevante toepassingen
- Het versterken van de vraagzijde in het innovatieproces (o.a. sport, gezondheid,
maatschappelijke veiligheid, duurzaam bouwen, mobiliteit, etc.)
- Het versterken van (door)starters, en spin-offs.
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