
 
 
8 september - Kennisfestival Twente Beter 
 
Op 8 september vindt het eerste kennisfestival plaats van Twente Beter. Tijdens het festival 
staat de transformatie in de zorg centraal die nodig is om de gezondheid en kwaliteit van 
leven van Twentenaren te verbeteren. Het festival biedt inspiratie aan professionals en 
burgers die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij initiatieven op het gebied van zorg en 
ondersteuning.  
 
Een inspirerend evenement om in festivalsfeer collega’s uit de zorg en betrokken burgers te 
ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over samenwerking en de zorg in Twente. 
Naast lezingen, een informatiemarkt en workshops is er volop ruimte om elkaar te 
ontmoeten en kennis te delen. 
Deelnemers aan het festival kunnen leren van bestaande initiatieven maar ook aan de slag 
met hun eigen ideeën. Ook kunnen zij tijdens interactieve sessies met elkaar en met 
bijvoorbeeld bestuurders in gesprek over de uitdagingen en oplossingen voor de toekomst. 
 
Twente Beter 
TAO-UA is actief deelnemer binnen Twente Beter: een netwerk van organisatie binnen de 
zorg, sociaal domein en financiers die gezamenlijk aan de slag willen met de transformatie 
van zorg en ondersteuning. Deze transformatie is nodig om in de toekomst meer gezondheid 
voor en door burgers in Twente te realiseren. 
 
Mis het niet 
Wilt u weten welke Twentse initiatieven en samenwerkingen er zijn op het gebied van 
preventie, leefstijl, technologie of zorg en ondersteuning in de wijk? Of hebt u zelf ideeën 
om de zorg te verbeteren, maar weet u niet waar te moeten beginnen? 
Zet dan 8 september alvast in de agenda. Het festival vindt plaats bij Hazemeijer Hengelo en 
u kunt kiezen uit 2 dagdelen (van 13.30 tot 17.30 uur of van 18.00 tot 22.00 uur) 
 
Indien u geïnteresseerd bent om een dagdeel kosteloos bij te wonen namens TAO-UA dan 
kunt u zich kunnen melden via info@tao-ua.nl. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, 
Vol=Vol. 
 
Blijf op de hoogte door u aan te melden op www.twentebeterkennisfestival.nl 
Informatie over beschikbare kaarten binnen TAO-UA kunt u opvragen via info@tao-ua.nl 
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