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Keyport 
Jaarplan 2020

Keyport is het samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en
de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert en Cranendonck.

#Excelleren door
 samenwerken!
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Keyport
Next Level
Waar anderen praten, gaan wij gewoon aan de slag. 
Ondernemers, onderwijs en overheid. Samen, met 
elkaar. Samen, met resultáát. Keyport is een regio die 
al jaren  een sterke economische groei laat zien. Daar 
zijn we trots op, maar daar stopt het niet. Het maakt 
ons alleen maar ambitieuzer. Om als regio voorop 
te blijven lopen, moeten we continu investeren in 
ondernemerschap, innovatie en de arbeidsmarkt. Dat 
is precies waar Keyport zich op richt. 

Versnellen Ondersteunen

Behouden en creëren 
werkgelegenheid

Versterken MKB

Ondernemers

Overheid Onderwijs

Verbinden
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Voor u ligt het jaarplan 2020 van Keyport. Met dit jaarplan ronden we het Routeplan 2016-2020  
af. Een vruchtbare route, zo blijkt uit het magazine ‘Made in Keyport’. Dat biedt niet alleen 
een doorkijk naar alle succesverhalen uit de praktijk, maar laat vooral ook zien wat er samen 
bereikt kan worden. Met Keyport als verbinder, aanjager en initiator. En een aantoonbare 
impact in de vorm van een multiplier van 1/8! Elke euro die Keyport investeert, leidt tot een 
financiële factor 8.

In 2020
In 2020 gaat Keyport de samenwerking met triple helix 
partners binnen én buiten de regio verder concretiseren, 
versterken en uitbouwen. Arbeidsmarktoptimalisatie, in-
novatie en ondernemerschap staan daarbij centraal. Naast 
het meer zichtbaar maken van de regio en alle kansen die 
hier liggen.  Ook gaan we nadrukkelijk inzetten op pro-
grammatische samenwerking binnen het ENZuid Netwerk 
(voorheen Brainport Network) en aansluiten op de provin-
ciale agenda en Europese subsidieprogramma’s.

Next Level
Om ook na 2020 verder te bouwen aan een toekomst-
bestendige en sterke economische regio, werken we aan 
het nieuwe Routeplan Keyport Next Level. Dat geeft rich-
ting aan de ambitie en doelstellingen voor de periode tot 
2025. Als antwoord op de grote uitdagingen die er liggen. 
Zoals de omslag van lineair naar circulair. Met de arbeids-
markt als dé achilleshiel voor regionale groei. Met de roep 
van het bedrijfsleven om goed opgeleid (technisch) en 
gemotiveerd personeel. De toenemende robotisering, di-
gitalisering, ontgroening en vergrijzing die vragen om een 

andere kijk op de arbeidsmarkt: hoe kunnen technologi-
sche oplossingen en innovaties een bijdrage leveren aan 
het personeelsvraagstuk? Met duurzame inzetbaarheid, 
binden en boeien van talent en een Leven Lang Ontwik-
kelen. Waarbij we ook statushouders en mensen die aan 
de kant staan meer gaan betrekken. En jong talent voor de 
regio kunnen behouden. Door carrièrekansen zichtbaar te 
maken. En het uitstekende woon- werk en leefklimaat in 
de Keyportregio meer te benadrukken.

Keyport is een regio die al jaren een sterke economische 
groei laat zien. Daar zijn we trots op, maar daar stopt het 
niet. Het maakt ons alleen maar ambitieuzer. Om als regio 
voorop te blijven lopen, moeten we continu investeren in 
ondernemerschap, innovatie en de arbeidsmarkt. Dat is 
precies waar Keyport zich op richt.

Keyport 2020 is de netwerk- en uitvoeringsorganisatie 
van het samenwerkingsverband tussen ondernemers, on-
derwijs- en kennisinstellingen en de gemeenten Leudal, 
Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert en 
Cranendonck.

Inleiding
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Keyport
Next Level



KEYPORT.NL  |  5

De ambitie van Keyport 2020 is versterking van de regionale economische structuur en  het
verbeteren van het vestigingsklimaat. Voor 2020 moet er in de regio het nodige gebeuren, 
zodat we klaar zijn voor de toekomst. Om dit te realiseren werkt Keyport 2020 aan:

   Het behoud van het aantal banen en creëren van 
werkgelegenheid.

  Het verbeteren van de bedrijfs- en 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

  Het creëren van een vraaggericht opleidingsaanbod.
  Het creëren van oplossingen voor de 
vervangingsvraag van beschikbaar personeel.

 Het verbeteren van de arbeidsproductiviteit.

Om de ambitie van Keyport 2020 te kunnen realiseren 
is deze, in afstemming met vertegenwoordigers van de 
triple helix organisaties, vertaald en vastgesteld naar 
strategische doelstellingen voor de periode tot en met 
2020. Doelstellingen die als leidraad dienen voor het 
entameren, ontwikkelen en uitvoeren van economische 
structuurversterkende projecten en activiteiten in en voor 
de regio Keyport 2020. 

   In 2020 is het (negatieve) verschil tussen het BRP 
per inwoner in de regio Keyport 2020 en het BBP per 
inwoner in Nederland gehalveerd (2010 BRP van 92%).

   In 2020 wordt er jaarlijks gemiddeld 290 miljoen 
euro geïnvesteerd in de Keyport 2020 regio door 
de overheden. Ook committeert de overheid zich 
voor substantiële bedragen aan investeringen in 
infrastructuur en on-derwijs (2010 gemiddelde 
investering € 269 miljoen).

  In 2020 is de arbeidsparticipatie in de regio Keyport 
2020 toegenomen tot 75% (2012 arbeidsparticipatie 
70%).

  In 2020 is de aansluiting tussen onderwijs en arbeids-
markt in de speerpuntsectoren van Keyport 2020 
optimaal.

  In 2020 worden er gemiddeld 36 patenten per jaar 
aangevraagd in de Keyport 2020 regio (2005 – 2009 
gemiddeld 30 patenten per jaar).

  In 2020 zijn de private R&D uitgaven in de Keyport 
2020 regio toegenomen tot 0,8% van het BRP (2006 
– 2010 gemiddelde R&D uitgaven 0,6% van het BRP).

  In 2020 zijn de jaarlijkse investeringen in vaste activa 
door de bedrijven en maatschappelijke organisaties 
in de Keyport 2020 regio toegenomen tot gemiddeld 
€ 1.500 miljoen per jaar (2008 -2010 investeringen 
€ 1.200 miljoen per jaar).

  In 2020 heeft het aantal bedrijfsuitbreidingen, nieuwe 
vestigingen en aantal starters in de regio Keyport 2020 
een positief saldo. Daarbij neemt het aantal starters 
dat na vijf jaar nog steeds actief is toe (2011 – 2012 
saldo van nieuwe vestigingen -22, in 2012 was nog 
57% van het aantal starters in 2007 actief).

Strategische doelstellingen
Routeplan 2016-2020
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Euramax kleurt de wereld met gecoat aluminum. Van vliegveld tot winkelcentrum.
Van Roermond tot Dubai en Parijs.

 

Innovatief product
uit de regio
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

Versterken uitvoerend team Uitbreiden van de ondersteunende capaciteit naar 0,5 
fte per 1 januari 2020.  
In 2019 is de uitvoerende capaciteit met 14 uur/
week uitgebreid. In het afgelopen jaar zijn de uren 
vooral ingezet voor het bekendmaken van Keyport 
bij ondernemers en het verbinden van ondernemers 
met Keyport (projecten). Dit heeft niet alleen geleid 
tot een grotere bekendheid onder de ondernemers, 
maar vooral tot meer betrokkenheid en deelname 
aan activiteiten en projecten. Daarnaast is ook 
de verbinding met het onderwijs en de overheid 
substantieel versterkt.

Inzet van extra menscapaciteit is nodig om de kwaliteit 
van de uitvoering van het huidig Routeplan 2016 – 
2020 te kunnen borgen maar ook voor de uitrol van het 
in voorbereiding zijnde Routeplan Keyport Next Level 
(2021-2024).

Met het Routeplan Keyport Next Level (2021-2024) wil 
Keyport haar rol als gespreks- en uitvoeringspartner op 
het gebied van arbeidsmarkt, stimulering van innovatie 
en versterken van ondernemerschap verder versterken 
en samen met de triple helix partners bouwen aan 
een toekomstbestendige sterke economische regio. 
Extra inzet van ondersteunende capaciteit en een 
effectieve taakverdeling in de uitvoering zijn hiervoor 
randvoorwaarden.

In 2020 willen we het aantal ondersteunende uren 
ophogen naar 20 uur/week. Daarnaast zal, met het oog 
op het Routeplan Next Level, ook verkend worden of 
en onder welke voorwaarden capaciteit van triple helix 
partners beschikbaar kan worden gesteld voor Keyport. 

Ambassadeur en governance
Vanaf 1 september 2019 is Ge Moonen officieel 
gestart als ambassadeur van Keyport.  De ambassadeur 
is het boegbeeld van Keyport en onder andere 
verantwoordelijk voor het onderhouden van en 
het afstemmen met de bestuurders van de triple 
helix partijen en het verzorgen van presentaties 
over de rol en activiteiten van Keyport. Daarnaast 
is de ambassadeur voorzitter van het Kernteam en 
vertegenwoordigt hij Keyport in het bestuur van 
ENZuid (voorheen Brainport Network). 

De verdere ontwikkeling van het Routeplan 
Keyport Next Level vindt plaats onder supervisie en 
verantwoordelijkheid van de ambassadeur.

Organisatie
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

Onderdeel van het Routeplan Keyport Next Level is ook 
het optimaliseren van de governance: uitvoerend team, 
kernteam, projectbeoordelingsproces, projectinitiatie, 
-uitvoering en –monitoring, bestuurlijke aansturing en 
verantwoordelijkheid. De voorbereidingen hiervoor 
starten in 2020.

Inrichten administratie Keyport 2020 Vanaf de start van Keyport heeft de gemeente 
Weert de administratieve taken namens Keyport 
uitgevoerd. T.b.v. het 'real-time' kunnen beschikken 
over financiële informatie en effectievere verwerking 
van de jaarcijfers, zal de administratie per 1 januari 
2020 worden uitgevoerd ‘in eigen beheer’ /door een 
administratiekantoor.  In de maanden januari-maart 
2020 is er nog sprake zijn van een transitieperiode 
a.g.v. afhandeling van lopende beschikkingen (MIP5/
GOML).

Keyport heeft hiervoor een rekening geopend bij de 
Rabobank. 

Opstellen van AOIC/ controle afspraken 
uitbetaling facturen aan derden (opdrachtnemers, 
projectaanvragers).

Intensiveren afstemming en samenwerken met 
partnerorganisaties

Keyport staat voor samenwerking en afstemming met 
als doel het versterken van het MKB en het creëren van 
werkgelegenheid in de Keyportregio. Afstemming en 
samenwerking met partners die vanuit verschillende 
invalshoeken eenzelfde doel nastreven en een 
bijdrage leveren aan de versterking van de regionale 
economie zijn randvoorwaardelijk. Bijvoorbeeld: 
provincie Limburg, provincie Noord-Brabant, ENZuid, 
Ondernemend Limburg, OML, SML, onderwijspartners, 
arbeidsmarktregio’s, UWV, WSP’s en diverse 
initiatieven waaronder het Rabo Innovatieteam en de 
groeischakelaar. 

Intensiveren van bovenregionale samenwerking In de afgelopen jaren zijn er reeds diverse projecten 
opgestart met een bovenregionaal karakter. 
Bijvoorbeeld Arbeidsmarkt inzicht (6 Brainport 
regio’s, 2 provincies), Lerend Leven (Keyport/
Helmond/Brainport), De Versnellingstafels (Keyport 
en ESZL), mismatch arbeidsmarkt (Keyport- Venlo/
Noord-Limburg), Connected Learning (Keyport/ESZL/ 
Groeischakelaar/ BITL), diverse Centra voor Innovatief 
Vakmanschap (Noord-Limburg/Keyport) en de 
samenwerking tussen de foodregio’s Venlo (inclusief) 
Keyport, Regio Foodvalley en AgriFood Capital.

Organisatie
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

 Daarnaast participeert Keyport in diverse activiteiten 
op de Brightlands Campus Venlo (Open Brains, Bio 
Treat Centre) en hebben verkennende gesprekken 
plaatsgevonden met Crossroads Limburg betreffende 
programmatische samenwerking op gebied van de 
agrifood en de maakindustrie. 

Door de participatie in ENZuid (voorheen Brainport 
Network) zijn kennis- en bedrijvennetwerken 
ontsloten, maar ook coalities ontstaan rondom 
inhoudelijke programma’s die voor meerdere regio’s 
toegevoegde waarde opleveren. In 2020 zal er onder 
de vlag van ENZuid gewerkt worden aan een aanpak 
arbeidsmarktscenario's Zuid-Nederland (voorbereiding 
op volgende economische crisis, een stresstest voor 
arbeidsmarktinstituties).

In 2020 gaan we de bovenregionale samenwerking 
intensiveren. Dit sluit aan bij de doelstelling van 
Keyport om succesvolle projecten en initiatieven 
die bijdragen aan de versterking van de regionale 
economie structureel te faciliteren. Schaalgrootte 
en bundelen van krachten zijn hiervoor 
randvoorwaardelijk. Uitgangspunt blijft het creëren 
van toegevoegde waarde voor de regio Keyport.  

Eindevaluatie Routeplan 2016-2020 Eindevaluatie Routeplan 2016-2020
Begin 2019 is de tussentijdse evaluatie van de 
strategische (regio)doelstellingen van het Routeplan 
2016-2020 uitgevoerd. De tussentijdse evaluatie 
heeft belangrijke inzichten opgeleverd wat betreft 
de ontwikkeling van de regio op de 9 gedefinieerde 
strategische doelstellingen, maar ook input geleverd 
voor het nieuwe Routeplan Keyport Next Level.

Overeenkomstig de afspraak met de gemeenteraden 
zullen we ook aan het einde van de Routeplanperiode 
2016-2020 aan de hand van de strategische 
doelstellingen de ontwikkeling van de regionale 
economie meten. 

De strategische doelstellingen geven een goed beeld 
hoe de regionale economie zich ontwikkelt en kunnen 
in principe ook voor het komende Routeplan Keyport 
Next Level dienen als ‘thermometer’ voor het meten 
van de regionale economische ontwikkeling.

Organisatie



KEYPORT.NL  |  10

Wat gaan we doen? Doelstellingen

Projectmonitoring Veel van de door Keyport ondersteunde projecten 
worden na afronding van de Keyport bijdrage 
gecontinueerd. Dit betekent dat er voldoende 
draagvlak is, waardoor deze projecten zonder 
financiële bijdrage van Keyport kunnen worden 
uitgevoerd Deze projecten blijven ‘Keyport projecten’. 
Behalve dat er door Keyport doorverwijzing naar 
de projecten plaatsvindt, worden de successen en 
resultaten ook meegenomen in de communicatie. 
Vice versa communiceren de verantwoordelijke 
projectorganisaties de deelnemers over Keyport(-
ontwikkelingen). Hierdoor kunnen we elkaar blijven 
versterken. 

De effecten van activiteiten en projecten zijn veelal 
pas na 2-4 jaar meetbaar/zichtbaar. Voor het meten 
van de toegevoegde waarde van de door Keyport 
uitgevoerde activiteiten en ondersteunde projecten 
is het dan ook van belangrijk dat er structurele 
monitoring kan plaatsvinden. Monitoring is een continu 
proces van bijhouden en bekijken van interventies, de 
voortgang van het project en geplande en ongeplande 
effecten. Lessen die voortkomen uit de monitoring 
worden gebruikt om waar nodig bij te sturen (met 
name de lopende projecten).

Voorbereiden besluitvorming en uitrol
Routeplan Keyport Next Level en meerjaren-
begroting (2021-2024)

Eind 2019 zal een eerste contourenschets van het 
Routeplan Keyport Next Level opgeleverd worden. Na 
consultatie van de gemeenten en triple helix partners 
zal medio februari 2020 het definitieve concept ter 
vaststelling worden aangeboden aan het algemeen 
bestuur. Vervolgens zal het concept Routeplan Keyport 
Next Level ter besluitvorming worden aangeboden aan 
de Keyport gemeenten. 

In Q2 zal het Routeplan Keyport Next Level worden 
toegelicht in de adviserende commissies en/of 
gemeenteraden.

Vanaf Q3 (onder voorbehoud van een positief besluit 
door de gemeenteraden) zullen de voorbereidingen 
gestart worden voor het uitrollen van het Routeplan 
Keyport Next Level. 

Organisatie
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Admesy is specialist in licht- en kleurmetingen. In bijna ieder huishouden is wel een apparaat 
aanwezig dat tijdens de productie is doorgemeten met apparatuur van Admesy uit Ittervoort. 
Steven Goetstouwers: "Wereldleider worden is zeker niet onmogelijk."

Koploper in Keyport
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

Doorontwikkeling van beproefde en succesvolle 
projecten

In afstemming met het Kernteam zal worden verkend 
welke van de projecten die onder de vlag van Keyport 
zijn ontwikkeld, op regionale of bovenregionale schaal 
doorontwikkeld moeten worden. Het uitgangspunt 
is om steeds meer in te zetten op een succesvolle 
doorontwikkeling van Keyport projecten die een 
bewezen bijdrage hebben aan de regionale economie 
en de realisatie van het Routeplan 2016-2020 
(versterken MKB en creëren van werkgelegenheid).

Initiatie, ontwikkeling en uitvoering van
projecten

In samenwerking /afstemming met triple helix 
partners en strategische (regionale) partners wordt 
verkend of/en welke gezamenlijke onderscheidende 
activiteiten en initiatieven ontwikkeld kunnen worden 
die bijdragen aan de strategische doelstellingen van 
Keyport 2020, passende binnen het huidig Routeplan 
2016-2020 en ook het Routeplan Keyport Next Level.

6-8 projectideeën, aansluitend op een van de 
programmalijnen (innovatie, ondernemerschap 
of arbeidsmarktoptimalisatie), verbetering van 
de zichtbaarheid (de regio als vestigingslocatie, 
carrièremogelijkheden) of aansluitend op voor de 
regio kansrijke ontwikkelingen zoals biobased en 
circulaire economie of robotisering, worden in nauwe 
afstemming tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en/
of de overheid uitgewerkt tot uitvoerbare en door de 
triple helix gedragen en gefinancierde projecten. 

Ook zal mogelijke bovenregionale samenwerking op de 
desbetreffende projectideeën verkend worden.

In 2020 start de uitvoering van 8 onderscheidende 
uitvoeringsprojecten die een bijdrage 
leveren aan de doelstellingen van een van de 
programmalijnen (innovatie, ondernemerschap 
en arbeidsmarktoptimalisatie), verbetering van 
de zichtbaarheid (de regio als vestigingslocatie, 
carrièremogelijkheden) of voor de regio kansrijke 
ontwikkeling zoals biobased en circulaire economie 
of robotisering. Het streven is om vooral in te zetten 
op majeure projecten in plaats van kleinschalige 
projecten die maar een beperkte bijdrage leveren aan 
de doelstellingen.

Continueren van het Keyport subsidie startfonds. 
Door het deels mee ondersteunen van de aanvraag 
voor innovatiesubsidies of subsidies voor duurzame 
inzetbaarheid etc. wordt de drempel van met name 
de kleinere MKB-bedrijven verlaagd om gebruik 
te maken van beschikbare ondersteunings- en 
financiersmogelijkheden.

Projectontwikkeling
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

Aansluiten regionale en provinciale agenda’s en 
nationale en Europese subsidieprogramma's

Bij de projectontwikkeling wordt ernaar gestreefd 
daar waar mogelijk en relevant aan te sluiten bij de 
provinciale agenda’s. Ook zal er verkend worden welke 
mogelijkheden de nationale en Europese agenda's 
bieden voor de regio en specifiek voor de triple helix 
partners. 

Structurele afstemming met Euregio Rijn-Maas-Noord 
en Vlaanderen inzake het verkennen van mogelijke 
euregionale projecten.

Projectontwikkeling
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Smurfit Kappa Roermond Papier heeft duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan en streeft naar 100% hergebruik van grondstoffen & restromen en verduurzaming van 
energieverbruik.

 

Hergebruik van grond-
stoffen en reststromen
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

Bewustwording creëren over het belang
van innovatie binnen het MKB

200 bedrijven nemen deel aan bijeenkomsten met 
innovatieve thema's (bijvoorbeeld smart robotica, 
Internet of Things, sensoring, etc.). Tijdens deze 
bijeenkomsten staat de bijdrage van technologische 
oplossingen en innovaties als antwoord op 
economische en maatschappelijke vraagstukken 
centraal.

50 regionale bedrijven participeren in (cross-sectorale)
innovatietrajecten en/of –initiatieven.

100 innovatievragen van regionale MKB worden
beantwoord door inzet van het Keyport netwerk 
of door Keyport ondersteunde projecten zoalsDe 
Groeischakelaar. 

Bevorderen van samenwerking tussen
MKB onderling en tussen MKB en kennissen
onderzoeksinstellingen

50 bedrijven participeren in clusters of connected 
learning groepen bestaande uit MKB en/of kennis- en 
onderzoeksinstellingen binnen de regio en/of met 
partners buiten de regio.

50 bedrijven maken kennis met onderzoeksfaciliteiten
en kennisaanbod bij de Brightlands campussen en/
of Brainport Network campussen. Het partnership 
met BTC en Open Brains (gevestigd op de Brightlands 
Campus Greenport Venlo) wordt gecontinueerd en 
verder geconcretiseerd. Tevens zal verkend worden 
op welke wijze er inhoud kan worden gegeven aan het 
ontsluiten van de kennis op de Brightlands Campussen 
voor het in Keyport gevestigde MKB. 

10 bedrijven participeren in (inter-en/of Eu)
regionale samenwerkingsprojecten/ clusters.

Versterking van de samenwerking met partners Door het bundelen van krachten en afstemmen 
van activiteiten voor het mkb wil Keyport zowel 
duidelijkheid in het aanbod als ook een hoger 
rendement van middelen genereren. Er is sprake 
van een te groot aanbod in (vaak dezelfde) 
themabijeenkomsten voor het mkb, gericht op 
stimulering van innovatie en het ondersteunen van 
het mkb in hun groeiambities. Denk bijvoorbeeld aan 
Rabobank Innovatie Team, De Groeischakelaar, Lerend 
Leven en het aanbod van LIOF Maak/logistiek en agro. 
Keyport wil verkennen welke acties en activiteiten 
gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden en welke 
afspraken er gemaakt kunnen worden om een zo groot 
mogelijk rendement voor ondernemers en regio te 
kunnen realiseren.

Programmalijn: Innovatie
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

Financiële ondersteuning
voor innovatie

25 bedrijven maken gebruik van (Europese) 
middelen of andere vormen van financiering t.b.v. 
de ontwikkeling en/of marktimplementatie van 
innovaties. Middels het subsidie Start fee fonds blijft 
Keyport het mkb ondersteunen bij de verkenning en 
aanvragen van (Europese) subsidies. 
Keyport financiert de helft van de subsidie aanvraag 
voor. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het 
voorgefinancierde geld weer teruggestort in het 
revolverend fonds, zodat het opnieuw beschikbaar 
komt voor andere bedrijven. 

Programmalijn: Innovatie
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Kabisa, intelligente softwarebouwer uit de Keyport regio. Bekroond voor excellent 
werkgeverschap en talentontwikkeling. Kabisa onderscheidt zich, en dat valt op. 

Excellent werkgeverschap
en talentontwikkeling
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

Kennisontwikkeling en -ontsluiting bij
het regionale MKB om op die manier een
positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van 
het bedrijfsresultaat van het regionale MKB 

75 deelnemers aan workshops en masterclasses op het 
gebied van verbeteren van ondernemersvaardigheden 
(visie, strategie, marketing, nieuwe businessmodellen, 
samenwerken, leidinggeven, financiën).

200 ondernemers nemen deel aan themabijeenkom-
sten bij onderwijsinstellingen, kennis- en onder-
zoeksinstellingen.

35 bedrijven, waarvan minimaal 10 startende en/
of snelgroeiende bedrijven worden ondersteund 
bij het opstellen van strategie-, business- en/of 
financieringsplannen.

50 ondernemers nemen deel aan kennissessies gericht 
op het verbeteren van ondernemerskwaliteiten.

50 ondernemers nemen deel aan kennisuitwisselings-
bijeenkomsten op de Brightland campussen en/of 
andere Brainport Network Campussen.

Programmalijn: Ondernemerschap
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Vekoma Rides: toonaangevende en innoverende achtbaanbouwer. 
Wereldspeler, trouw aan de regio. Grensverleggend met eigen achtbaanschool. 

Grensverleggend met eigen 
achtbaanschool
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

Intensiveren afstemming over ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt

In afstemming met de arbeidsmarktregio's, werkgevers 
servicepunten, UWV en andere relevante partners (o.a. 
Loopbaan Ontwikkel Centrum) die betrokken zijn bij 
het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken wordt
verkend welke gezamenlijke activiteiten ontwikkeld 
kunnen worden als antwoord op de urgente perso-
neelsbehoefte van triple helix partners.

Inrichten van structureel overleg tussen onderwijs en 
bedrijfsleven met als doel het komen tot afspraken om 
(nog) effectiever te kunnen anticiperen op de steeds 
sneller veranderende arbeidsmarkt.

Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt en
onderwijs

Initiëren van activiteiten (of projecten) die bijdragen 
aan het opleiden en vinden van goed opgeleid per-
soneel, het zichtbaar maken van carrièremogelijk-
heden bij het regionale bedrijfsleven (o.a. Meet the 
Youngsters, VMBO On Stage) en de stimulering van 
de inzet van stagiaires en afstudeerders. Dit in nauwe 
samenwerking en afstemming met triple helix partners 
en strategische partners (o.a. Gilde Opleidingen, CITA-
VERDE, Fontys, Zuyd Hogeschool, arbeidsmarktregio, 
Werkgeversservicepunten, Ondernemend Limburg, 
ENZuid).

Verkennen van een regionale proactieve aanpak voor 
het begeleiden van 'werk naar werk' van werknemers 
en/of het werven van personeel dat met ontslag 
geconfronteerd wordt door negatieve economische 
ontwikkelingen bij grotere bedrijven.

50 werkzoekenden zijn geschoold (certificaat) 
en hebben voor minimaal 1 jaar een baan in 
knelpuntfuncties. Uitgangspunt is de vraag van 
het regionale bedrijfsleven m.b.t. het invullen van 
openstaande vacatures. 

Stimuleren van ‘Leven Lang Ontwikkelen’ Het samen met de (onderwijs)partners, ontwikkelen en 
uitvoeren van initiatieven voor werkgevers en werkne-
mers gericht op het stimuleren en implementeren van 
Leven Lang Ontwikkelen. 

50 organisaties nemen deel aan activiteiten gericht 
op toepassing van Leven Lang Ontwikkelen binnen de 
organisatie.

100 medewerkers (zittend personeel) nemen deel aan 
Leven Lang Ontwikkelen activiteiten.

100 (zittende) werknemers hebben deelgenomen aan 
scholings- en opleidingstrajecten.

Programmalijn: Arbeidsmarktoptimalisatie
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

Behoud van (technisch) talent voor de
regio

Actief inzetten op het verbeteren van de zichtbaarheid 
van carrièremogelijkheden in de regio.

500 studenten van mbo, hbo en/of WO hebben kennis 
gemaakt met regionale werkgevers.

1000 vmbo-leerlingen hebben kennisgemaakt met het 
regionale bedrijfsleven.

Opleidings- en kennisprofiel van 250 mbo, hbo en/of 
WO studenten is bekend bij regionale werkgevers.

Aanboren van ‘nieuw’ talent en/of doelgroepen in 
relatie tot de personeelsvraag van de werkgevers

Het wordt steeds moeilijker om de personeelsvraag 
te beantwoorden en de openstaande vacatures in te 
vullen. In afstemming met haar partners zal Keyport 
verkennen welke concrete mogelijkheden er zijn om 
internationale werknemers, statushouders, 50-plussers 
of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ‘fit’ te 
maken voor de regionale arbeidsmarkt. Het streven is 
om in 2020 minimaal 50 vacatures in te vullen door 
werkzoekenden uit genoemde doelgroepen.

Technologische oplossingen en innovatie als 
antwoord op het personeelstekort

Samen met partners gaan we inzetten op het stimule-
ren van technologische oplossingen en innovaties als 
antwoord op economische en maatschappelijke vraag-
stukken zoals het groeiend personeelstekort.

Programmalijn: Arbeidsmarktoptimalisatie
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Verhoeven; een internationale speler op het gebied van grondverzetmachines, 
uitrustingsstukken en rijwerken. De afdeling ‘business development’ zorgt ervoor dat innovatie 
hoog op de agenda staat en blijft, door verbetering en vernieuwing aan te moedigen en te 
realiseren.

Innovatie als prioriteit
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

De bekendheid van Keyport 2020 en haar
activiteiten binnen de 3 O’s vergroten
door, op gestructureerde wijze, in gesprek
te gaan met individuele ondernemers, 
afdelingen binnen gemeenten, ondernemers- en 
onderwijsnetwerken

100 individuele ondernemers zijn bezocht en
zijn bekend met activiteiten Keyport 2020.

Het creëren van netwerkversterking tussen 
ondernemers uit de verschillende Keyport 
gemeenten door het organiseren van thematische 
ondernemersbijeenkomsten.

De beleidsteams economie, onderwijs en arbeidsmarkt 
worden periodiek geïnformeerd ver de activiteiten en 
projecten van Keyport. Zowel schriftelijk als ook gedu-
rende een 2-tal overleggen. 

Het organiseren van intergemeentelijke bijeenkomsten 
voor de beleidsteams economie, onderwijs en 
arbeidsmarkt. Met als doel het uitwisselen van 
kennis over relevante ontwikkelingen op het gebied 
van economie, onderwijs en arbeidsmarkt en het 
verkennen van mogelijke gezamenlijke activiteiten.

Regulier overleg met de bedrijfscontactfunctionarissen 
van de Keyport gemeenten. 

De triple helix partners sterker betrekken bij de 
activiteiten van Keyport middels het faciliteren 
van (eventueel met of via partners) informatie- en 
afstemmingsoverleggen en/of organisatie van 
bijeenkomsten

Met strategische partners worden afspraken 
gemaakt over de deelname aan bijeenkomsten en 
ondernemersnetwerken.

In afstemming met de portefeuillehouders economie/
onderwijs worden ontbijtsessies georganiseerd met 
ondernemers en onderwijs. 2 x per jaar in elke Keyport 
gemeente.

Organisatie van 'Keyport in bedrijf' in iedere Keyport 
gemeente. Bedrijfsbezoek en informatieavond over 
regionale ontwikkelingen voor de gemeenteraad (per 
gemeente).

Organisatie van een ‘Made in Keyport’ 
informatieavond voor de gemeenteraadsleden, 
bedrijfscontactfunctionarissen en vertegenwoordigers 
van relevante afdelingen van de 7 deelnemende 
Keyport gemeenten.

Campagne 'geef je project Vleugels' continueren door 
projecten communicatief te ondersteunen.

Communicatie
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Wat gaan we doen? Doelstellingen

Het versterken van het merk Keyport onder de 
noemer “Made in Keyport”. Keyport is de regio 
die het maakt en waar je het kunt maken. De 
bekendheid en zichtbaarheid van de Keyport regio 
en haar mogelijkheden wordt vergroot bij diverse 
doelgroepen binnen en buiten de regio. Met name de 
doelgroep studenten en werknemers in en buiten de 
regio verdienen aandacht

Het breed delen van Keyport projecten en 
activiteiten en aansprekende Keyport bedrijven 
met de strategische partners in en buiten de 
regio. De samenwerking met deze partners wordt 
geïntensiveerd door gebruik te maken van elkaars 
communicatieplatform en agenda (LWV, MKB Limburg, 
LLTB, SML, Liof, Groeischakelaar, BITL, Provincie 
Limburg, Provincie Noord-Brabant, ENZuid regio’s).

Behaalde successen en kansen door deelname aan de 
Keyport projecten worden continue gedeeld door de 
diverse triple helix partners en strategische partners 
onder de titel “Made in Keyport”. Belangrijkste doel: 
het vergroten van de zichtbaarheid en trots van de 
regio.

4 keer per jaar wordt de inhoudelijke voortgang
jaarplan 2020 gecommuniceerd met stakeholders.

22 x per jaar verschijnt de Keynote nieuwsbrief.

Uitreiken van 6 'Made in Keyport awards'.

Uitbreiden van sociale media activiteiten en vergroten 
bereik (twitter, LinkedIn).

Inzet van thematische vlogs / blogs onder de naam 
“Made in Keyport” over actuele thema’s zoals circulair 
en biobased ondernemen, innovatie, robotisering en 
automatisering, carrièrekansen etc., De Vlogs worden 
breed gedeeld bij ondernemers en onderwijs binnen 
en buiten de regio.

Communicatie
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VDL Konings; van oudsher machinebouwers en de makers van de Konings stoomcarrousel 
en de eerste auto's. Nu engineeren en bouwen zij machines en productielijnen voor folie, film, 
technisch textiel, rubber en composiet. Ook maken zij duurzaamheidsoplossingen, zoals o.a. een 
machine die plastic omzet in olie. .

Van stoommachine naar 
turn-key productielijn
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De Keyport gemeenten dragen voor de periode 2018 -2020 gemiddeld € 2,47 per inwoner 
per jaar bij t.b.v. de uitvoering van het Routeplan 2016-2020. Voor 2020 wordt tevens een 
aanvraag voor de provincie Limburg voor financiële ondersteuning voorbereid ter hoogte 
van € 250.000. De provinciale middelen worden zowel voor het proces (20%) als ook voor het 
initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van projecten (80%) ingezet.

Het budget procesmiddelen 2020 bedraagt € 334.287,72 (onder voorbehoud bijdrage provincie Limburg)
• Organisatie € 174.500
• Communicatie & Publiciteit € 77.000
• Overige organisatiekosten (o.a. deelname ENZuid) € 58.000
• Monitoring en evaluatie € 25.000

Voor het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van projecten heeft Keyport 2020 in 2020 een bedrag van € 470.000 ter 
beschikking (onder voorbehoud bijdrage provincie Limburg). De cofinanciering voor de projectontwikkeling en –uitvoe-
ring wordt door het bedrijfsleven, onderwijs en/of overige partners bijgedragen. Indicatieve cofinanciering 2020 bedraagt 
€ 1.630.000.

Financien
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