Geef je
project
of bedrijf
vleugels!
“Mede dankzij de sterke netwerken van
keyport 2020 kunnen wij het groenste
recyclebedrijf van de regio worden.
Mijn tip: Doe mee met Keyport 2020.”
Eline Stiphout, Stiphout Plastics

KEYPORT 2020 OP KOERS

E FULFILMENT HUB

CIV MAAKINDUSTRIE I.O.

In de Keyport regio werken Ondernemers,

Afgelopen zomer initieerde Keyport 2020

Reden voor Keyport om de mogelijkheden voor

Overheid en Onderwijs (Triple Helix) samen aan

samen met Fontys Venlo een eerste inventari-

een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)

versterking van de economische structuur en

satieronde onder bedrijven. Dat mondde uit in

nader te onderzoeken. Dat onderzoek is intussen

verbetering van het vestigingsklimaat. En dat

de e-fulﬁlment HUB, een slagvaardige club van

afgerond. De behoefte van onderwijs en bedrijfs-

gaat goed!

innovators: Ondernemers die bereid zijn samen

leven is er, de gedragenheid van stakeholders

geld en tijd te steken in een ambitie waar ze in

ook. Een prima basis voor de verdere uitwerking

ECONOMISCHE IMPACT IS HOOG

geloven. En innovatieve HBO en MBO onderwijs-

van het regioproﬁel, het businessplan en de

Bij elke euro die Keyport investeert, dragen sub-

instellingen die willen inspelen op de markt.

ﬁnancieringsaanvraag. Met als doel: het ontwikkelen van innovatief en up to date onderwijs, in

sidiënten, onderwijs en bedrijfsleven 7,35 euro
bij. Een multiplier dus van 8,35 en dat is hoog.

DE KANSEN IN 2017

Het toont aan dat het hebben van een gezamen-

Naast e-fulﬁlment en logistiek stelt Keyport in

lijke ambitie, loont! En dat samenwerken in een

2017 nog twee thema’s centraal: Biosbased/Cir-

BIOBASED EN CIRCULAIRE ECONOMIE

Triple Helix netwerkorganisatie werkt.

culaire Economie en de Maakindustrie. Kansrijke

Ook rondom het thema biobased en circulaire

thema’s die aansluiten op de kracht en de ligging

economie vervult Keyport de rol van verbinder en

DE SLIMSTE EN DE SNELSTE WEG

van de Keyport regio: centraal in Europa, tussen

katalysator. Na een eerdere verkennende fase in

Keyport 2020 vervult de rol van aanjager en

Greenport Venlo, Brainport Eindhoven en LED

2013 en het ambitiepaper Biobased Zevenellen,

initiator. Door simpelweg de koppen bij elkaar te

Zuid-Limburg. Met een ijzersterke MKB positie,

gaan we binnenkort in breder verband aan tafel

steken, de juiste deuren te openen of door een

veel maakbedrijven en steeds meer talentvolle

om samen met Metalot, Biobased campus Weert

ﬁnanciële bijdrage kwamen er in de afgelopen

techniekleerlingen. Wat ook hard nodig is.

en Biobased Zevenellen te werken aan een Bioba-

continue uitwisselingen met ondernemers.

tijd maar liefst 25 projecten van de grond.

sed en Circulaire propositie van Keyport.

Hoe het werkt? Naast strategische doelen werken

MAAKINDUSTRIE

we aan 3 speerpunten - innovatie, ondernemer-

Want zeker in de maakindustrie gaan de ontwik-

schap en arbeidsmarktoptimalisatie - die Keyport

kelingen razendsnel. Naast ‘internet of things’,

vertaalt naar concrete projecten en initiatieven.

big data processing, 3D printing, sensoriek en ro-

Projecten met een helder doel, waar partijen zich

botisering, speeltservitization - de koppeling van

gemakkelijk bij kunnen aansluiten en waar snel

commerciële diensten aan industriële producten

resultaat te boeken is. De e-fulﬁlment HUB is daar

- een steeds belangrijkere rol. En dat stelt hoge

een mooi voorbeeld van.

eisen aan de (toekomstige) medewerkers, ondernemers én het onderwijs in de maakindustrie.

Meer weten over de kracht
van Keyport of zelf een
projectidee indienen?
Een bezoek aan Keyport.nl
wijst de weg.

ENKELE KEYPORT 2020 PROJECTEN:

Geef je project of
business vleugels!

Keyport 2020
Celci Milk Buddy

E-fulﬁlmenthub

COOK

Medishell

MakeTech Platform

