Keyport 2020

de kracht van regionale samenwerking

Enkele projecten in 2017
Allemaal gericht op het stimuleren
van innovatie, het ontwikkelen van

Keyport verbindt – versnelt – versterkt

met elkaar, kunnen we de uitdagingen omzet-

ondernemerschap en/of het verbe-

Keyport 2020 versterkt de economische groei,

ten in kansen.’

teren van de arbeidsmarkt. Mede

bevordert de werkgelegenheid en verbetert

mogelijk gemaakt door Keyport.

het

vestigingsklimaat

voor

ondernemers.

Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs

• Alle projecten bekijken?
• Aansluiten bij een project?
• Of zelf een vernieuwend
idee?

Kijk op: Keyport2020.nl

Celci Milk Buddy en Medishell

Lerend leven:

Leer werk loket:

Twee innovatieve starters. Celci: een
zelf verwarmende babymelkfles zonder
stroom of batterijen. Medishell: een innovatief pillendoosje met inname check.
Van idee aan de Versnellingstafels naar
veelbelovend prototype. Lancering verwacht in 2018.

Nieuwe aanpak voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met learningcommunities en praktische pilots.
Ook als antwoord op robotisering en 21th
century skills.

Eén loket waar werkgevers en werkzoekenden terecht kunnen voor leer-werktrajecten, stages, vacatures, scholing,
opleiding en loopbaan- of studie advies.

Resultaat Gericht Ondernemen en Business Road Maps:
Twee effectieve methodes voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden.
Voor een stevig fundament, een doordachte koers en een beter bedrijfsresultaat.

gische route.

Highlights in 2017
In 2017 zijn we gestart met thematafels. De
eerste over E-fulfilment en Logistiek. Welke

Tjeu van de Laar namens Centrum Innovatief

kansen zijn er? Hoe kunnen we verbinden,

Vakmanschap Maakindustrie

•	35 samenwerkingsprojecten tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid

Opleiding, Fontys Venlo, Dimass, Wetron, OML,

De kracht van Keyport volgens
projectleiders

• 9 made in keyport awards

Liof, RIC en de lokale overheid. Sinds die tijd is

•	Projecten komen sneller van de grond. Door

• 4 Start ups

er veel gebeurd: stijging naar 7e plek logistieke

financiële ondersteuning bij de start. Maar

hotspot, allereerste E-fulfilment Hackaton, ken-

vooral door de positionering, communicatie

nissessie E-fulfilment meets robotica. Samen-

en het netwerk dat Keyport biedt.

Centrum Logistiek Vakmanschap van Gilde

• 7e plek logistieke hotspots
Overheid, bedrijfsleven en onderwijs
slaan de handen ineen om de regio te
profileren als dé Nederlandse e-fulfilment
regio: snelste stijger logistieke hotspot
2017.

schap en arbeidsmarktoptimalisatie de strate-

versterken en versnellen? Aan tafel het

KENGETALLEN

E-fulfilment HUB

en overheid is de basis. Innovatie, ondernemer-

‘Keyport inspireert en activeert
triple helix partijen om te anticiperen op economische en maatschappelijke kansen. Dat geeft een extra
“boost” aan de afstemming tussen
het(beroeps)onderwijs en de
arbeidsmarkt.’

• 89% ondernemers tevreden over aanpak en projectondersteuning
• 20 bedrijven en 30 basisscholen werken samen aan techniekonderwijs
• 2300 MBO, HBO en WO studenten maken kennis met regionale bedrijven
• 6.500 studentenprofielen online platform Brainport2020Career.nl

De Productie Proeftuin (EAA)

CIV maakindustrie:

Voor een gezonde, duurzame en toekomstbestendige agribusiness. Met de
MiniMaster ‘Anders ondernemen’, Boer
zoekt Engineer en het Symposium over
bodemvitaliteit.

Ondernemers, onderwijs en overheid
werken samen aan de personeels uitdaging voor de Maakindustrie. Met als doel:
het up-to-date scholen en opleiden van
(nieuwe) medewerkers.

werkingsverband E-fulfilment Hub is hard op

•	Keyport is een toegankelijk kennis- en

weg naar hun strategische doel: de one stop

netwerkpartner: omdat Ondernemers, Onder-

shop voor webshop logistiek.

wijs en Overheid samenkomen, vind je snel
de juiste partijen.

‘Als belangrijk verbindend
element heeft Keyport 2020
bijgedragen aan de verkiezing

• 90% meer instroom techniekleerlingen in Keyport en Noord-Limburg

van de Keyport-regio als snelste
stijger in de jaarlijkse verkiezing
Logistieke Hotspot!’
Pim Deuling namens E-fullfilment Hub

•	Keyport is een waardevolle sparringpartner.
Met een frisse blik en kritische vragen houden
ze je scherp op focus.

Focus in 2018
We gaan door op deze route. De regionale
economie groeit, de samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven verbetert, het
MKB blijft aan zet. Naast het stimuleren en

MakeTech Platform
Een platform van- en voor (ruim 60) ondernemers in de maakindustrie. Ze delen
kennis, enthousiasmeren jong talent en
zetten de regio op de kaart.

Onderwijsinfrastructuur
techniekketen
Voor het behoud van technisch onderwijs
en het verhogen van de instroom in de
regio Keyport en Noord-Limburg.

Retail Innovation Center

Limburg Magnet

De versnellingstafels

Kenniscentrum van en voor de retail. Met
brainstormsessies, workshops en bestpratices. In 2018 ook als living-lab voor
innovatie door onderwijs en ondernemers.

Voor een beter imago van het MKB bij
jongeren. Met de Verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever Limburg en het online
‘dating’ platform Brainport2020Career.nl

Laagdrempelig innovatie instrument.
Samen met collega ondernemers en een
innovatie-expert werk je een kansrijk
idee uit tot een business propositie.

Dit najaar organiseerden we een thematafel

faciliteren van kansrijke innovaties en pro-

voor de Maakindustrie. Hoe gaan we om met

jecten die bijdragen aan de regionale econo-

de toenemende digitalisering en robotise-

mie en het vestigingsklimaat, zoomen we in

ring? En met de veranderende arbeidsmarkt?

2018 specifiek in op de regionale kansen van

Met aan tafel het Make Tech Platform, Gilde

de Biobased Circulaire Economy. En gaan we

Opleiding, Fontys Venlo, Liof, UWV, Smurfit-

samen met het onderwijs en ondernemers aan

Kappa, Admesy. Onder meer over de noodzaak

de slag met het aanpakken van de uitdagingen

voor een Centrum voor Innovatief Vakman-

voor de regionale arbeidsmarkt.

schap. ‘Want alleen in nauwe samenwerking

Keyport2020.nl

