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Verbinden en versterken maakindustrie • Een regio vol winnaars • Aantrekken en behouden medewerkers
Boeien en binden van talent • Duurzaam biobased en circulair ondernemen • Innovatie en ondernemerschap
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De maakindustrie is Made in Keyport. De agrarische sector is Made in Keyport. En tal 
van andere sectoren zijn Made in Keyport. Ook jij kunt het hier maken. Zo draagt alles 
en iedereen - van leergierige vmbo’er tot ervaren ondernemer, van start-up tot
scale-up en van scharrelei tot offshore fundering - bij aan het succes van onze regio.

Mijn belangrijkste voornemen als ambassadeur is Key-
port goed op de kaart te zetten. Het is belangrijk dat 
we laten zien wat we in huis hebben. De regio barst 
van de ondernemerskracht van bedrijven als Admesy, 
BlueTea en IRS Robotics en vele andere. Onderwijs en 
bedrijfsleven smeden veelbelovende banden in bij-
voorbeeld het Retail Innovation Centre, het Centrum 
voor Logistiek Vakmanschap en Roermond on Stage. 
De overheid faciliteert en opent deuren zoals bij het 
zonnepark in Cranendonck. De kersenlolly van Crest 
(één van mijn zoete jeugdherinneringen) wordt hier 
gemaakt en gaat de wereld over. Je leest het allemaal 
in Made in Keyport. 

Mijn vraag aan jou: lees het magazine. Geef het door. 
Het blad, zodat we meer mensen bereiken. En geef 
vooral ook jouw trots door, want dat mogen we best 

wat meer zijn. Tenslotte: laten we wat vaker naar ons-
zelf en onze regio kijken in plaats van naar boven in 
het land of opzij. Dan is er straks nog meer succes 
Made in Keyport. 

Gé Moonen
Ambassadeur Keyport

Laten we het
maken in Keyport

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. 

Als netwerkorganisatie zetten wij onze contacten, 
kennis en financiële middelen in om ondernemerschap

te stimuleren, innovatie aan te jagen en de arbeidsmarkt
vlot te trekken.

Zodat je het als technisch talent kunt maken in Keyport.
Zodat je het als start-up kunt maken in Keyport.

En zodat je het als gevestigde organisatie kunt blijven
maken in Keyport. 

‘Made in Keyport’ heeft de potentie om uit te groeien 
tot een kwaliteitslabel. Een keurmerk.

Als het uit Keyport komt, dan is het goed.
Want hier maken we het samen.  

Waar anderen praten,
gaan wij gewoon aan de slag
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Eric: “We vinden het belangrijk dat basisschoolleerlin-
gen al op jongere leeftijd met techniek in aanraking 
komen en ontwikkelen daarom gericht projecten (arti-
kel Spark Tech Lab op pagina 11) in samenwerking met 
andere partijen. Tegelijkertijd willen we het enthou-
siasme voor techniek onder leraren aanwakkeren. Als 
zij enthousiast zijn, krijgen de projecten een zachtere 
landing binnen de school.” Ruud vult aan: “Het gaat 
om het vinden van een haakje bij een leerling. Het ene 
kind wil graag met de handen werken, de ander is goed 
in het ontwerp. Weer een ander kind houdt graag een 
presentatie waarin hij het ontwerp aan de man brengt.” 
Steven ziet kansen voor het voortgezet onderwijs. “Wij 
zijn met name lid geworden van het MakeTech Platform 
vanwege de link met het onderwijs. Graag zou ik nau-
wer samenwerken en dat gaat verder dan het geven 
van gastlessen of het adopteren van een schoolklas. 
Door nauw samen te werken, vergroot je de instroom 
van kwalitatief goede mensen.” Eric: “De opzet van het 
Centrum voor Logistiek Vakmanschap (artikel op pagi-
na 19) en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
zijn een goede ontwikkeling, binnen deze centra wer-
ken onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samen 
en met succes.”
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Maak ‘t in Keyport
Eric: “Er gebeurt hier zoveel moois. Steven: 
“Keyport heeft medewerkers en bedrijven 
veel te bieden. De filedruk in onze regio is 
lager net als de huizenprijzen en grondprij-
zen.” Eric besluit: “Maakbedrijven weten 
de Keyport-regio van oudsher al goed te 
vinden, maar ook nieuwe bedrijven, met 
name uit het MKB, vestigen zich hier graag 
vanwege het aantrekkelijke vestigings-
klimaat. We mogen gerust trots zijn op de 
ontwikkelingen in de maakindustrie hier in 
Keyport en hier actiever mee naar buiten 
treden.”

Productiehal ETF.

Steven Goetstouwers
CEO Admesy 

Er is veel maakindustrie in de Keyport-regio, op allerlei gebieden. Het MakeTech 
Platform is de verbindende factor tussen maakbedrijven. We spreken met twee 

betrokken ondernemers: Ruud Koppens, CEO van ETF Machinefabriek en vanaf de 
start betrokken bij Keyport en het MakeTech Platform, Steven Goetstouwers, CEO 
van Admesy en sinds vijf jaar betrokken bij Keyport activiteiten en Eric Drossaert, 

programmamanager van het MakeTech Platform. Wat zijn de uitdagingen
van de regionale maakindustrie anno nu? 

Op zoek naar talent
Ruud vertelt: “Het vinden van goede vakmensen is 
lastig. Een deel van het werk bij ETF bestaat uit het 
opbouwen van attracties in het buitenland. Een baan 
waarbij je zes weken van huis bent. Dat houdt mensen 
tegen.” Steven: “Wij werken in een niche, zijn een rela-
tief klein bedrijf dus de behoefte aan medewerkers is 
te overzien. Voor hbo-ers zijn we interessant omdat zij 
bij ons werken aan volledige projecten, in tegenstel-
ling tot grote bedrijven waarbij ze genoegen moeten 
nemen met repeterende deelprojecten. Onze produc-
tieafdeling is zo efficiënt ingericht en geautomatiseerd 
dat we weinig mensen nodig hebben en dat het werk 
door een brede groep mensen gedaan kan worden.” 

Wat betekent het MakeTech Platform in dit kader? Eric: 
“We organiseren regelmatig thematafels, bijvoorbeeld 
over werkgelegenheid binnen de maakindustrie. Hier 
leggen bedrijven contact, wisselen met elkaar van ge-
dachten en soms ontstaan hieruit nieuwe samenwer-
kingsvormen. Een bedrijf uit de maakindustrie werft 
bijvoorbeeld vakmensen uit  Portugal of Spanje. Door 
daarover te vertellen en ervaringen te delen inspireer
je andere ondernemers.”

Inspiratie voor leerlingen en leraren 
Een van de doelen van het platform is het vergroten 
van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsle-
ven. Iets waar je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen.

Laten we trots zijn op alle mooie
ontwikkelingen in de Keyport-regio

Ruud Koppens
CEO ETF Machinefabriek 

Eric Drossaert
Programmamanager
MakeTech Platform

maketechplatform.nl
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We kunnen niet meer zonder smartphone. Belangrijke feature hiervan is het scherm. 
We vinden het heel normaal dat alle foto’s bij iedereen er hetzelfde uitzien. Even scherp, 
dezelfde keuren, dezelfde licht/donker -verhoudingen. Wie daarvoor verantwoordelijk 

is? Admesy in Ittervoort. Zij maken de meetapparatuur voor het kalibreren van 
de kleuren die onder andere Samsung gebruikt bij de productie van smartphones 
en andere elektronica. Een niche, maar wel eentje die het bedrijf een ijzersterke 

marktpositie geeft. We praten met Steven Goetstouwers, CEO. 

“Admesy is specialist in licht- en kleurmetingen. We 
maken onze meetapparatuur voor verschillende mark-
ten. De display- en beeldschermenmarkt is de groot-
ste. In bijna ieder huishouden is wel een apparaat 
aanwezig dat tijdens de productie is doorgemeten met 
onze apparatuur. Onze ambitie? Wereldleider worden 
en dat is zeker niet onmogelijk. Ons productieproces is 
superefficiënt en vergaand geautomatiseerd, zodat we 
in staat zijn in korte tijd grote volumes te produceren. 
In ontwikkeling en productie werken 35 mensen, maar 
we zijn op zoek naar uitbreiding op sales- en support-

gebied. Ittervoort is per toeval onze vestigingsplaats, 
het ligt tussen de thuisbases van de twee oprichters 
in. We vinden het prettig hier, voor een Chinees bedrijf 
maakt het uiteindelijk ook niet uit of het nu in Eind-
hoven of in Ittervoort moet zijn. Wij doen mee met 
Keyport-activiteiten als regionaal tegenwicht voor 
onze internationale focus. Daarnaast willen we graag 
op het gebied van maatschappelijk verantwoord on-
dernemen ons steentje bijdragen aan de lokale ont-
wikkelingen en vinden we de link naar onderwijs en 
overheid waardevol.”

Admesy:
koploper in Keyport

In bijna ieder huishouden is wel een 
apparaat aanwezig dat tijdens de 

productie is doorgemeten met onze 
apparatuur. Wereldleider worden is 

zeker niet onmogelijk. 

Steven Goetstouwers,
CEO Admesy

ambitie Steven Goetstouwers
CEO Admesy 
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1. Wat is ETF?
“Van oorsprong zijn we een machinebouwer. Om onaf-
hankelijker te worden van marktontwikkelingen, kwa-
men we in de entertainmentbranche terecht. We zijn 
nu zowel machinebouwer voor de tapijtindustrie als 
bouwer van attracties voor pretparken en musea.”

2. Wat is een dark ride? 
“Acht jaar geleden bouwden we Maus au Chocolat voor 
Phantasialand. Bezoekers zitten met een 3D-bril op in 
een voertuig dat 360 graden kan draaien. Ze rijden in 
het donker langs zeven interactieve scènes waarbij ze 
door te ‘schieten’ met een slagroomspuit de muizen 
uit de bakkerij verjagen. Destijds was dit de eerste in-
teractieve 3D-dark ride in Europa, het is de basis voor 
het succes van ETF in deze branche.” 

3. Wat gebeurde er na het succes
 van deze attractie? 
“Na het succes van deze dark ride hebben we het be-
drijf en onze voertuigen verder ontwikkeld. Intussen 
zie je onze dark rides in landen over de hele wereld. 
Mooi Nederlands voorbeeld is Symbolica in De Efte-
ling. We zijn gegroeid en groeien nog steeds, intussen 
fabriceren we niet meer zelf maar zijn we verantwoor-
delijk voor de gehele engineering van de attractie en 
assembleren deze in Nederweert.”

4. Wat is de kracht van ETF? 
“We kunnen binnen de wensen van de klant in ieder 
gewenst thema een passende ride ontwerpen. We zijn 
flexibel en creatief omdat we twee markten bedienen. 

Tenslotte zijn we innovatief, zo hebben we recente-
lijk een nieuw ride concept (Erratic Ride) ontwikkeld 
en gebouwd voor Walibi in België: Popcorn Revenge, 
waarbij voertuigen random door de attractie rijden.”

5. Wat betekent Made in Keyport voor ETF?
“ETF is geboren en getogen in Nederweert en wij zijn 
al lang intensief betrokken bij Keyport. We maken 
deel uit van het MakeTech Platform, wat voor ons een 
mooie manier is om betrokken te zijn bij de regio, ons 
netwerk te versterken en jong talent warm te maken 
voor de maakindustrie. Door Keyport worden lijntjes 
korter. Ineens blijkt dat die ene leverancier op slechts 
een steenworp afstand van je eigen bedrijf zit.”

 Foto: phantasialand.de

Maus au Chocolat
in Phantasialand

ETF in 5 vragen 
 
Symbolica in de Efteling. Maus au Chocolat in Phantasialand. Topattracties in
topparken. Hun overeenkomst? ETF is verantwoordelijk voor de engineering van
deze ‘dark rides’. Ruud Koppens, directeur ETF, geeft antwoord op 5 eenvoudige
vragen. Een gesprek over focus, spreiding en kracht. 
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Spark Tech Lab
is ontdekken!

Techniek is leuk!
Handen uit
de mouwen

De overslaande
vonken van

Spark Tech Lab 

Dinsdagmiddag, 13.30: 
Het Spark Tech Lab ademt techniek. We zien grote werktafels, veel 
gereedschappen, een rij industriële boormachines en een 3D- 
printer. Een klas enthousiaste schoolkinderen gaat een middag 
aan de slag. De vrijwilligers – veelal gepensioneerden – geven 
uitleg, helpen en begeleiden. Het Lab is een droom voor meis-
jes en jongens met een voorliefde voor techniek. Die blij worden 
van een stroomkring, van bedenken én uitvoeren van hun – soms 
wilde – ideeën. Maar let op: ook kinderen met twee linkerhanden 
of -hersenhelften ontwikkelen zich hier. Want ook zij ontdekken 
hier op hun eigen manier hoe leuk het is om met techniek bezig 
te zijn. Of het nu gaat om ontwerpen, maken of afwerken. Na twee 
uur zit het ‘werk’ in het laboratorium er weer op. Gaan ze terug naar 
school met hun afgeronde project en tas die ongemerkt wat meer 
gevuld is met technische kennis. 

Spark Tech Lab Weert
Het Spark Tech Lab zet de maakregio op de kaart en bevordert 
de toestroom van nieuw talent naar het onderwijs en – later – 
het bedrijfsleven. Het is onderdeel van Museumplein Limburg, 
Keyport is partner en ondersteunt zowel financieel als ook door 
het verbinden van relevante partners. Het Lab werkt samen met 
bijvoorbeeld het MakeTech Platform en Wetenschap en Techniek 
Midden-Limburg. Spil van het leerzame laboratorium zijn de vele 
vrijwilligers die kinderen én docenten begeleiden. Het lab onder-
houdt een warme band met het bedrijfsleven via talrijke projecten 
die uiteenlopen van ‘Ontwerp en bouw je eigen carrosserie’ via 
TAL Techniek tot ‘Maak je eigen achtbaanwagentje met behulp van 
robotica’ met medewerking van ETF. Groeien doet het lab ook: er 
komt een leslokaal voor leerkrachten, waar zij terecht kunnen voor 
het bijspijkeren van hun technische kennis en skills. Alles om de 
vonk tussen kinderen en een opleiding of baan in de techniek zo 
goed mogelijk te laten overspringen.

Jack Peeters is de locatiecoördinator van 
het Spark Tech Lab en houdt zich actief 
bezig met het ontwikkelen van projecten 
en het betrekken van het bedrijfsleven 
hierbij, ook onderhoudt hij de contacten 
met het onderwijs.

Jack Peeters
Locatiecoördinator Spark Tech Lab

De kracht van het
MakeTech Platform

Marcel Loman, algemeen directeur apt Extrusions 
BV in Roermond: “apt Extrusions produceert alumi-
nium profielen en levert aan de bouw, automotive 
en industrie. Wij zijn nu 3 jaar betrokken bij het 
MakeTech Platform. De kracht van het platform is 
dat je vanuit de inhoud contact hebt met elkaar. 
De uitdagingen van onze branche zijn herkenbaar 
voor anderen en leiden tot nieuwe initiatieven en 
verbindingen. We onderzoeken bijvoorbeeld met 
4 ondernemers de mogelijkheden om een project 
op te starten dat zij-instromers aan ons verbindt. 
Ook door bedrijfsbezoeken of bijeenkomsten leer 
ik, bijvoorbeeld over het belang van de inzet van 
social media voor employer branding. Die optel-
som maakt de betrokkenheid bij het MakeTech 
Platform voor ons bedrijf en voor mij persoonlijk 
waardevol.”

“Verbinden vanuit de inhoud”

Marcel Loman
Algemeen directeur
apt Extrusions BV

sparktechlab.nl
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Hier zie je enkele trotse winnaars 
van de ‘Made in Keyport Award’.
 
De onderscheiding wordt uitgereikt aan 
bedrijven en instellingen die op geheel 
eigen wijze uitblinken in de regio. De ene 
winnaar loopt voorop in innovatie of duur-
zaamheid, terwijl de ander grenzen verlegt 
op de arbeidsmarkt. Eén ding hebben alle 
winnaars met elkaar gemeen: ze maken het 
in Keyport! 

Ken je of ben je een ondernemer die
eigenlijk best wat meer erkenning
verdient? Geef het aan ons door via
info@keyport.nl! Wie weet, krijg
je binnenkort bericht dat je tip wordt
beloond met een Made in Keyport Award. 

Vekoma 
Rides
Vlodrop • Toonaangevende en
innoverende achtbaanbouwer. 
Wereldspeler, trouw aan de regio. 
Grensverleggend met eigen acht-
baanschool. 

Stiphout Plastics
Montfort • Maatschappelijk
bewogen ondernemen. Kunststof-
recycling op stortlocatie.
Toekomstdroom? Het groenste 
recyclebedrijf van Nederland
worden! 

keyport.nl/awards
Bekijk alle awards op:

Een regio vol  
winnaars

Schmitz Foam Products
Roermond • Wereldspeler. Fabrikant van “Shock 
Pads”. Goedgekeurd door internationale sportbon-
den. Pro Play is de garantie voor topprestaties.

Neder- 
weert

Leudal

Maas-
gouw

Roermond

Roerdalen

Linssen Yachts
Maasbracht • Marktleider in het bouwen van 
stalen motorjachten. 100% made in Holland.
Produceert 70 jachten per jaar. Met mensen uit 
de regio en leveranciers uit de buurt.

Dimass
Haelen • Full service webshop- 
logistiek voor heel Europa.
Met een positieve online 
ervaring van a tot z. 

BlueTea
Ittervoort • Ontwikkelt de
toekomst van educatie.
Virtueel, interactief en
effectief.

De Budelse
Budel • Van lokale drukker naar inno-
vatieve, internationale partner in een 
veeleisende markt. Samen oplossin-
gen bedenken en kansen creëren.

Puts Elekto
Echt • Sterk in besturings- 
techniek. Maatwerk in 
Domotica. Altijd veilig en 
alert. Ook in de zorg, als 
elke seconde telt.

Euramax
Roermond • Kleurt de wereld met 
gecoat aluminum. Van vliegveld tot 
winkelcentrum. Van Roermond tot 
Dubai en Parijs.

Weert

Cranen-
donck

Sif Group
Roermond • Leidinggevend in 
funderingen voor windturbi-
nes en olie- en gasplatformen.
Top 100 maakbedrijf, toe-
gewijd visionair, kartrekker 
project CIV. Bouwen aan 
morgen door voortdurend te 
investeren.

Moonen 
Packaging
 
Weert • Ketenregisseur in 
duurzame verpakkingen, 
door heel Europa.
Innovatieve frontunner 
met koffiebekers van 
suikerrietafval.

Trespa International BV
Weert • Top 100 maakbedrijf, slim, duurzaam, 
toonaangevend. Toekomstproof, samen met 
regionaal onderwijs. Internationaal erkend voor 
decoratieve geveloplossingen. 

Kabisa 
Weert •  Intelligente softwarebouwer.
Bekroond voor excellent werkgeverschap
en talentontwikkeling. Kabisa onderscheidt 
zich, en dat valt op. 

12  |
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Het is een van de succesverhalen van Keyport: de opzet van e-Fulfilment Hub. In slechts 
drie jaar is de regio als logistieke hotspot stevig op de kaart gezet en uitgegroeid tot 
een merk. Gé Moonen, directeur Moonen Packaging, Bart Verlegh, directeur Bluehub, 
Marius Verschuuren, directeur Thijs Logistiek en Ramon Camp, directeur van HC Group 
koersen samen af op een mooie toekomst.

Bart: “Uit een inventariserend onderzoek in 2016 door 
Fontys Hogeschool in Venlo blijkt dat veel bedrijven 
binnen Keyport met e-fulfilment bezig zijn. Het onder-
zoek leidt onder meer tot de opzet van een samenwer-
kingsverband waarin we zichtbaar maken wat er al is 
op het gebied van e-fulfilment. Om de groei te versnel-
len, claimen we als Keyport het thema e-fulfilment. In 
juli 2018 positioneren we het onderwerp landelijk 
door een uitgekiende aanpak richting de vakpers. Die 
aanpak werpt zijn vruchten af. Keyport speelt zichzelf 
landelijk in de kijker door deelname aan de verkiezing 
tot logistieke hotspot, uitgeschreven door logistiek.nl. 
Het hoogtepunt is het jaar waarin we worden uitgeroe-
pen tot snelste stijger (van een 14e naar een 7e plek).”

Goed imago, hoge naamsbekendheid
Nu is het 3,5 jaar later en staat de hub op eigen be-
nen. Bart: “Als Bluehub waren we penvoerder namens 
Keyport, nu zijn wij de partij die de bedrijven helpt 
groeien door het geven van advies op bijvoorbeeld 
marketinggebied. E-Fulfilment Hub staat er goed voor. 
Het is tijd voor een volgende fase, waarin we meer 
gaan commercialiseren. E-Fulfilment Hub is een merk 
geworden. We focussen op het toevoegen van waarde 
en vullen elkaar aan. Op die manier geven we het merk 
een volgende dimensie en groeien we gericht verder. 
Zowel Fontys als Gilde Opleidingen zijn nauw betrok-
ken, bijvoorbeeld door stages.”

Hotspot in e-Fulfilment 

Marius Verschuuren
Directeur

Thijs Logistiek

Gé Moonen
Directeur

Moonen Packaging

Bart Verlegh
Directeur Bluehub

Ramon Camp
Directeur

van HC Group

 Logistiek#

Compacte groep
Bart: “Aangesloten bedrijven zijn Moonen Packaging, 
Thijs Logistiek, HC Distributie en Bluehub. Ieder met 
zijn eigen achtergrond, netwerk en expertise. We wis-
selen actief kennis uit en zijn dedicated aan elkaar. Ie-
dere maand is er een kennissessie, bijvoorbeeld over 
smart cities, augmented reality en robotisering. We 
willen voorop lopen in de regio en in Nederland, en 
onderscheiden ons door de synergie van onze samen-
werking.”

‘The last mile’
Marius: “De laatste jaren verzorgen we steeds meer 
transporten rechtstreeks naar consumenten, met 
name goederen die zwaarder zijn dan 30 kg. ‘The last 
mile’, de laatste kilometer in het distributieproces naar 
de consument, is cruciaal. We zijn zelf volop bezig met 
die laatste fase in de distributieketen, dat is een be-
langrijk deel van ons onderscheidend vermogen. Door 
aan te haken bij e-Fulfilment Hub leren we sneller en 
groeien we harder.”

Nagellak en verf
Ramon is ook een sterk voorstander van verbinding. 
“HC Distributie staat voor een efficiënte afwikkeling 
van e-fulfilment. We leveren diensten als warehou-
sing, orderpicking en distributie en werken voorname-
lijk voor het MKB. Onze betrokkenheid bij e-Fulfilment 
Hub is evident: het is ons vak en we zijn dan ook vanaf 
het begin betrokken. Meerwaarde zit ‘m voor ons in 
het uitwisselen van kennis. Wij werken bijvoorbeeld 
voor een webshop die nagellak wil versturen. Dat kan 
niet zomaar, verzending hiervan moet voldoen aan 
bepaalde regels. Omdat Thijs Logistiek ervaring heeft 
met deze zogeheten ADR-goederen vanuit hun klant 
Akzo, kijken we samen hoe we dit aanpakken.”

Verbinden en waarde toevoegen
Gé: “Met e-Fulfilment Hub presenteren we onszelf als 
één geheel en kunnen we een totaalaanpak bieden. 
Dat is altijd gunstig, ook voor een bedrijf als Moonen 
Packaging. Belangrijk is dat iedereen waarde toevoegt 
en toegewijd is aan het collectief. Dat is binnen onze 
hub zeker het geval.” 

Het proces dat start nadat een consument 
online een bestelling doet. Het bestaat uit het 
verzamelen, verpakken en verzenden van een 

order via een geautomatiseerd proces.

e-fulfilment

3 Highlights*

•  46% van de Nederlandse webshops

 associeert de Keyport-regio met e-fulfilment. 

•  73% van de Nederlandse webshops vindt het 

samenwerkingsverband e-Fulfilment Hub een 

goed initiatief vanwege de goede verbindingen 

naar Europa en groeimogelijkheden voor de 

Keyport-regio. 

•  46% van de Nederlandse webshops over-

 weegt e-fulfilmentprocessen uit te besteden

 in de Keyport-regio. In 2016 was dit 27%.

* Uit het onderzoek naamsbekendheid
  e-Fulfilment Hub

 

e-fulfilmenthub.nl
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De 60 blauwe trucks en busjes van Thijs Logistiek zijn een bekend gezicht op de 
Limburgse wegen. Het bedrijf koppelt jarenlange ervaring aan een drive om te blijven 

ontwikkelen. Precies zoals directeur Marius Verschuuren het graag ziet.

Wat voor bedrijf is Thijs Logistiek en
hoe voeg je waarde toe?
“Ons bedrijf bestaat sinds 1887, met ons team van 
150 collega’s distribueren we dagelijks zo’n 2000 zen-
dingen in de Benelux. Het overslagcentrum van 5000 
m2 staat in Weert. We verdelen en verzenden naar alle 
windrichtingen van de Benelux en werken dag en nacht 
om alle goederen binnen 24 uur te leveren. Door onze 
‘state of the art’ automatisering volgen we zendingen 
op de voet en kunnen we onze klanten nauwkeurig 
informeren over de status van het pakket. We maken 
gebruik van de netwerken van DHB en Teamtrans. Dit 

zijn samenwerkende familiebedrijven, gespecialiseerd 
in een eigen regio in de Benelux. Via deze netwerken 
en de eigen vloot zijn we in staat om 98% van de goe-
deren de volgende dag uit te leveren. Onze mensen 
zijn onze kracht: we geloven in een persoonlijke bena-
dering van ontvangers, klanten en leveranciers.”

Wat is het belang van een goed netwerk?
“Zonder een netwerk ben je nergens in deze branche. 
Praktisch gezien omdat je alleen nooit in staat bent om 
binnen 24 uur te leveren. Daarnaast zien we netwer-
ken ook als een manier om sneller te groeien in kennis. 

Thijs Logistiek: “Wij weten
hoe netwerken werken”

 Logistiek#

Daarom is Keyport voor ons belangrijk, evenals de 
samenwerking binnen de e-Fulfilment Hub.”

Waarom die betrokkenheid
bij de e-Fulfilment Hub? 
“In de huidige opzet van de hub voegen we waarde 
toe aan elkaar. Wij zijn – bijvoorbeeld door het geau-
tomatiseerde proces – sterk in ‘the last mile’, de laat-
ste kilometer naar de klant. Die kennis wisselen we 
uit. Daarnaast zijn we samen sterk: bijvoorbeeld in de 
contacten richting het onderwijs. Met Keyport bunde-
len we regionale kracht. En die brengt ons verder.”

Marius Verschuuren
Directeur

Thijs Logistiek

Zonder netwerk ben je
nergens in deze branche.

Marius Verschuuren
Directeur Thijs Logistiek

netwerk
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Een logistieke hotspot als Keyport kan niet zonder jong talent dat trappelt om een 
carrière in de e-fulfilment te beginnen. Daarom verenigden onderwijs, bedrijfsleven en 
overheid zich in het Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV). Tastbare uitkomst van 

die samenwerking is de MBO-4 opleiding tot manager transport en logistiek,
die in Weert gestart is. 

Bart Driessen van CLV: “De opkomst van e-commerce 
betekent de opkomst van een nieuwe logistieke tak; 
die van de e-fulfilment (de logistieke afwikkeling). 
Samen met partnerbedrijven uit de Keyport-regio als 
Wetron, Thijs Logistiek, Fancom, Dimass en DHL geven 
we invulling aan het CLV, met de opleiding tot Manager 
Transport en Logistiek in Weert als resultaat. E-fulfil-
ment heeft een plaats binnen deze brede opleiding. 

De eerste lichting studenten in Weert verlaat zomer 
2020 onze poorten. We hebben nauwe banden met de 
middelbare scholen op het gebied van voorlichting en 
concrete voorbereiding.

Daarnaast zijn we bezig met een doorlopende leerlijn 
in samenwerking met Fontys in Venlo. Bedrijven staan 
te trappelen om onze jongens en meisjes aan te ne-
men, bij middelbare scholen mogen we wat meer top 
of mind worden. Goed voorbeeld van de intensieve 
samenwerking met Fontys is dat onze studenten in het 
vierde jaar een dagdeel per week in Venlo zijn om daar 
kennis te maken met hbo-vakken. Ook wordt de stage 
in het laatste jaar begeleid door het hbo. Op deze ma-
nier zorgen we op een kwalitatieve aanwas van jong 
talent in de sector die zo belangrijk is voor onze regio.”

Fabian Steeghs, derdejaars student Gilde opleidingen: 
“Tijdens de opleiding krijg je een flinke theoretische 
basis, met stage zie je hoe alles in de praktijk werkt. 
Daardoor gaat kennis leven. Een baan als planner op 
een transportafdeling, dat zie ik wel zitten.”

Vera Visschers: “Ik volg op Gilde een versneld traject,  
zodat ik straks probleemloos kan overstappen naar het 
hbo. Ik heb gekozen voor een opleiding in de logistiek, 
vanwege de brede basis waar ik later alsnog alle kan-
ten mee op kan.”  

Schoolvoorbeeld
van samenwerking

 Logistiek#

18  | Bart Driessen, 
Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV)

gildeopleidingen.nl

Moonen kleurt
e-fulfilment groen

In e-fulfilment is verpakken een 
noodzaak. Want bezorg maar eens 

een vaas, een stapeltje kleding of een 
nieuwe lamp zonder bescherming. Helaas 
verliezen de verpakkingen na ontvangst 
hun doel en komen ze razendsnel in een 
afvalstroom terecht. “Dat moet anders”, 

vindt Gé Moonen. Met Moonen Packaging
zet hij volop in op duurzaamheid.

Ook binnen Keyport. 

Nalaten
“Toen ik vader werd, ben ik me steeds meer gaan ver-
diepen in duurzaamheid. Hoe laten we de wereld na 
aan de komende generaties? Verpakkingsmateriaal 
verliest razendsnel zijn functie, maar ook andere pro-
ducten die wij verkopen zoals wegwerpbekers worden 
na één keer gebruiken afval.”

Innovatie
“Duurzaamheid is voor ons een drijver voor innovatie. 
Sinds 2001 zijn we actief in het zoeken van milieu-
vriendelijk verpakkingsmateriaal. We zoeken alterna-
tieven voor papier, karton en plastic. Wist je dat we als 
mensheid 1,6 keer de capaciteit van de aarde gebrui-
ken? Dat zorgt voor uitputting van de aarde. Daarom 
investeren we in ontwikkeling van producten uit agra-
rische reststromen, zoals suikerriet, mais en aardappel. 
Deze verwerken we tot honderden artikelen”

Relaties
“Ook als het om netwerken gaat, geloof ik in duur-
zaamheid. Het gaat niet om eenmalig contact, maar om 
samen bouwen. Mede daarom ben ik nauw betrokken 
bij Keyport en ook bij de e-Fulfilment Hub. Het is be-
langrijk dat we het economisch klimaat in onze regio 
blijvend versterken, om zo ook de generatie na ons een 
duurzame toekomst te geven.”

 Logistiek#

   Duurzaamheid
 is voor ons een  
 drijver voor
 innovatie.

18  |

Koffie met suikerriet
Gé Moonen, is warm pleitbezorger van 
een circulaire economie. “Duurzaam 
ondernemen is voor ons vanzelfspre-
kend. We zijn trots op een eigen innovatie 
als de Stack-It beker die wordt gemaakt 
van suikerrietafval met een biologisch 
afbreekbare coating. De gebruikte be-
kers worden bovendien desgewenst op-
gehaald en verwerkt tot compost en zijn 
zo grondstof voor nieuwe producten. Met 
Green Future hoop ik veel ondernemers 
te inspireren en gericht te helpen bij de 
omslag van lineair naar circulair.” 

Gilde-studenten Vera Visschers en Fabian Steeghs 
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Monopile verscheeptnaar eindbestemming.

Blij Ei
Grote kans dat jouw ontbijteitje uit de
Keyport-regio komt. Happy Ei produceert
scharreleieren voor horeca, detailhandel
en particulieren.

• Productie: 75 miljoen
 eieren per jaar
• 65 miljoen scharrel-
 en 10 miljoen
 vrije-uitloopeieren
• 4.200 zonnepanelen
 op staldaken
 leveren energie
 voor ruim
 300 gezinnen

happy-ei.nl

Deze dubbele kersenlolly 
verovert de wereld
• Productie: meer dan 20 miljoen
 stuks per jaar
• Export naar 20 landen
• Geproduceerd vanaf 1980

• Verkoopprijs per stuk: € 0,15

crestholland.nl

Wat maakt 
Keyport?
De hele wereld gebruikt 
producten “made in Keyport”
Ken jij deze al?

Snoepgoed

uit Weert

Symbolica, de spoorloze
darkride in de Efteling

• Aantal voertuigen: 33
• Duur rit: 7 minuten

• Capaciteit: 1.400 mensen/uur
• Kosten totale attractie:

35 miljoen
 

etf.nl

Happy Ei :

EIgenzinnig

ondernemen!

Stevig fundament
uit Roermond
Sif Netherlands is leidend
in offshore fundaties die
voornamelijk gebruikt
worden voor windturbines.

• 12 productiehallen in
 Roermond en 2 in
 Rotterdam
• Bij Sif werken 600
 medewerkers waarvan
	 ca.	50%	flexibel	inzetbaar
• Bijna 2000 monopiles
 geproduceerd voor windturbines
• Monopiles mogelijk van max.120
 meter lang en 11 meter diameter

20  |

“Weert is er voor alle ondernemers”, aldus Martijn van den Heuvel, wethouder econo-
mische zaken en werkgelegenheid. Gelijk heeft hij, want focussen op één branche is 
niet nodig. Wendy van Eijk, wethouder ruimtelijke ordening, vult aan: “We willen ons in 
de breedte blijven ontwikkelen, niet focussen op één branche. Zo zorgen we voor een 
evenwichtige verdeling in bijvoorbeeld werkgelegenheid en het gebruik van ruimte.”

Evenwicht is goed. Maar één sector springt eruit. 
Wendy: “Logistiek is een belangrijke pijler voor de 
ontwikkeling van de stad. De ontwikkeling van Kam-
pershoek 2.0 en de komst van de logistieke campus 
van Heylen is goed nieuws. Maar Kampershoek is niet 
uitsluitend bedoeld voor logistieke bedrijven. We zien 
de ontwikkeling van logistieke bedrijvigheid als een 
vervolg op de ontwikkeling in andere sectoren. Als het 
met de leisure, industrie en detailhandel goed gaat, 
heeft dat gevolgen voor logistiek en transport. Daar-
naast profiteert  Weert van de gunstige ligging voor 
logistieke bedrijven. Naast de bereikbaarheid via de 
lucht, over het spoor en over de weg heeft Weert ook 
een multimodale haven waardoor de stad ook voor 
goederenvervoer over water optimaal bereikbaar is.” 

“In Weert
is plek voor
iedereen”

 Logistiek#
Martijn van den Heuvel

Wethouder economische zaken
en werkgelegenheid

Wendy van Eijk
Wethouder

ruimtelijke ordening

Naast logistiek is werkgelegenheid 
één van onze speerpunten. Samen 

met het bedrijfsleven slaan we de 
handen ineen en komen we met een 

arbeidsmarktagenda waarin we ons 
inzetten voor een optimale match 
tussen openstaande vacatures en 

werkzoekenden.

sif-group.com

Uit Nederweert

(ETF)

BLM uit Wessem
timmert aan de weg!
Van straatwerk, rioleringen en grondwerk tot
specialistische leidingsystemen. 
 
• We leggen ieder jaar meer dan 40 km nieuwe
 rioleringen aan 
• Verwerken jaarlijks meer dan 50.000 ton asfalt
•	 Wij	maken	ook	fietspaden	en	andere	wegen
• Zijn wij geweest? De bewoners kijken
 weer uit op een mooie,
 frisse en nieuwe
 buitenruimte.

blmwegenbouw.nl
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keyport.nl/projecten
Bekijk alle projecten op:

Dit zijn actuele projecten uit onze regio. 
Voor een compleet overzicht van alle pro-
jecten waarbij Keyport betrokken is, kijk 
je op Keyport.nl/projecten. 

Heb je zelf een businessidee dat wel een 
boost kan gebruiken? Zoek je de juiste 
personen, bedrijven of instanties die jou 
kunnen begeleiden? Of zoek je samen-
werking en verbinding om jouw idee ver-
der te brengen? Neem dan contact op!

Keyport zoekt nieuwe initiatieven om 
samen beet te pakken. In vier eenvou-
dige stappen maak je van jouw idee een 
Keyport-project. Op de website vind je 
alle informatie. 

Wij horen graag van je!

Projecten

UITGELICHT
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MakeTech Platform
Netwerk van en voor maakbedrijven.

Spark Tech Lab
Techniekatelier voor primair 
en voortgezet onderwijs.

Lerend Leven
Leren van frontrunner, samen
ontwikkelen.

Business Roadmaps
Een stevige basis voor succes in
de toekomst.

EAA
Voor een toekomstbestendige
agrofood sector.

Meet The Youngsters
Matchmaker tussen studenten en 
bedrijven, voor behoud van talent. 

RIC
Retailinnovatie begint hier!

Quintastics
Voor duurzame inzetbaarheid en 
talentontwikkeling.

InduSym
Afval recyclen is winst genereren.

VMBO On Stage
Voor een doelgerichte loopbaan- 
keuze en duurzaam netwerk met 
bedrijfsleven.

E-Fulfilment Hub
One-stop-shop voor
webshoplogistiek.

Fieldlab Robotics
Robotica hotspot en expertise-
centrum.
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het bedrijf te verlagen. In 2018 waren we de Aantrek-
kelijkste werkgever in Midden-Limburg en wonnen we 
de landelijke Water Innovatieprijs.  Ook organiseer-
den we de Water Innovation Challenge 2018 waar we 
8 onderwijsinstellingen uitdaagden om innovatieve 
oplossingen te bedenken rondom vier waterthema’s. 
Dit jaar zijn we genomineerd voor de Beste overheids-
organisatie van het jaar. Dit zijn manieren om onszelf 
als werkgever te presenteren en contact te leggen met 
ambitieuze studenten. Naast dat je hiermee jong ta-
lent ontdekt, boeit en bindt, werk je als bedrijf aan je 
zichtbaarheid als potentiële werkgever. Voor het aan-
komend Limburgs talent is er een wereld te winnen. Zij 
zijn zich niet bewust van de kansen binnen Limburgse 
bedrijven.”

Dicht bij het vuur
Ook Verhoeven Grondverzetmachines uit Maarheeze 
is betrokken bij Meet the Youngsters. Johan: “Dit plat-
form brengt studenten en bedrijfsleven op een ma-
nier bij elkaar die past bij een wederzijdse behoefte 
én past in het huidige tijdsbeeld. Wij hebben als in-
ternationaal familiebedrijf echt iets te bieden, boven-
dien zijn we vanuit Limburg goed bereikbaar. Op Meet 

 

the Youngsters zie je onze vacatures. Binnenkort staat 
onze eerste vlog online. Het platform komt tegemoet 
aan onze eigen drive om een brug te slaan tussen on-
derwijs en bedrijfsleven. Ik ben betrokken bij Fontys 
Hogeschool in Eindhoven en Avans Hogeschool in Den 
Bosch, we geven gastcolleges en zijn extern deskun-
dige bij afstudeerders. Het platform is voor ons een 
manier om de zichtbaarheid van ons bedrijf verder te 
vergroten onder jongeren en in contact te komen met 
potentiële medewerkers die samen met ons willen 
groeien.”

Boeien, binden en benutten
Er zijn ruim 5000 studentenprofielen. Bedrijven heb-
ben een talentenpool van 250 tot 1500 studenten. 
Jos: “We sluiten aan bij de manier waarop jongeren 
zoeken en gevonden willen worden. We weten wat 
hen boeit, waar ze zich informeren en welke social 
media ze gebruiken. Meet the Youngsters doet wat het 
belooft: boeien, binden en benutten van het enorme 
potentieel.” 

Arbeidsmarkt#

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)

WBL produceert gezuiverd afvalwater en zet 
zuiveringsslib in om waardevolle grondstoffen 
en energie. WBL is een dochteronderneming van 
Waterschap Limburg, er werken 165 mensen.
Het bedrijf beheert 17 Limburgse zuiverings-
installaties.

Het is dé matchmaker tussen ambitieuze leerlingen en inspirerende bedrijven: Meet 
the Youngsters. Het platform staat bol van activiteiten voor bedrijven en studenten, 
is een schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven én vergroot de zichtbaarheid en 
aantrekkingskracht van het Limburgse bedrijfsleven. Jos Meessen is directeur Meet 
the Youngsters, Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg en Johan van 
Rozendaal, algemeen directeur van Verhoeven delen hun ervaringen aan bedrijfszijde.

Jos: “De regio heeft afgestudeerde mbo-ers, hbo-ers 
en WO-ers veel te bieden, maar onbekend maakt on-
bemind. Om talent in de regio te behouden en talent 
aan te trekken, is er Meet the Youngsters. Hier vinden 
onderwijs en bedrijfsleven elkaar voor stage, een trai-
neeship of een baan na afstuderen.”

Contact leggen én houden
Hart van Meet the Youngsters is de website waar stu-
denten een profiel aanmaken met opleiding en in-
teresse. Bedrijven profileren zich met vacatures en 
eventueel vlogs of blogs. Jos: “Daarnaast organiseren 
we bijvoorbeeld Tour de Limburg, waarmee we met 
studenten op bezoek gaan bij bedrijven in de regio. 

De zoektocht naar de Aantrekkelijkste werkgever van 
Limburg brengt jongeren op speelse manier in contact 
met het bedrijfsleven. Kracht van het platform? De op-
volging: bedrijven kunnen studenten waar ze contact 
mee hebben gehad eenvoudig volgen en blijven zo in 
contact. Het werkt, want hier vinden ze die stageplek 
of startersfunctie.”

Zichtbaarheid
Guus is vanaf het begin betrokken bij Meet the 
Youngsters. “WBL wil zich als organisatie verjongen, 
ervaring borgen en de innovatiekracht en slagkracht 
vergroten. Mede door het platform van Meet the 
Youngsters lukt het om de gemiddelde leeftijd binnen 

Hello! Meet the Youngsters

Johan van Rozendaal
Algemeen directeur

Verhoeven

Jos Meessen
Directeur

Meet the Youngsters

Guus Pelzer
Directeur

Waterschapsbedrijf
Limburg

Er zijn ruim 5000 
studentenprofielen. Bedrijven 
hebben een talentenpool van

250 tot 1500 studenten. 

Boeien, binden 
en benutten

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond
Foto: Air-Vision
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Omdenken. Verder kijken. Dat is wat Ad Braat, Hiring manager/Senior HR-specialist 
Farm bij BASF (voorheen Nunhems Zaden) doet om de juiste mensen te vinden.
Een aanpak die vruchten afwerpt. Op korte en lange termijn. 

BASF is één van de grootste groentezaadbedrijven 
ter wereld, de Nunhemse campus is het hoofdkan-
toor voor de groenteveredeling. Ad: “We zoeken 
voor het deel van ons bedrijf dat in het teken staat 
van teeltechnisch faciliterend onderzoek, zaadpro-
ductie en kwaliteitscontrole altijd mensen. Ener-
zijds zoeken we mensen met groene vingers en een 
groene mbo(+)-opleiding. Anderzijds zijn we een 
specialistische onderzoeks-/werkomgeving waarbij 
een onderzoekende instelling, nieuwsgierigheid en 
heel precies werken belangrijke eigenschappen zijn. 
Die combinatie is lastig.” 

Verpleegkundige tussen de planten
Om de juiste mensen te vinden, kijkt de afdeling HR 
verder. “We kijken naar competenties in plaats van al-
leen diploma’s. Als iemand een achtergrond heeft als 
verpleegkundige weet ik dat deze persoon zorgzaam is 
en gewend is om precies te werken. Zo iemand nodig 
ik graag uit voor een gesprek. Ook doen we aan job-
carving. Als we niemand kunnen vinden die alle taken 

behorende bij een functie kan invullen, dan kiezen we 
er mogelijk voor om  (tijdelijk) een deel van die taken 
door een andere (evengoed geschikte) persoon uit te 
laten voeren.

Samen met collegabedrijven
Ad: “Naast de korte termijn kijken we naar oplossin-
gen op lange termijn. We werken samen met collega-
bedrijven uit de regio om bekendheid te geven aan 
onze sector in deze regio. Zo kun je ook samenwerken 
om te komen tot het gezamenlijk werven van mensen. 
Het Veredelings Netwerk Limburg is vanaf november 
in de lucht, via dit samenwerkingsverband willen we 
op termijn ook gezamenlijk opleidingen verzorgen. We 
onderhouden ook warme banden met het onderwijs. 
Binnen Keyport wissel ik ervaringen uit met andere be-
drijven, bijvoorbeeld tijdens een thematafel over het 
onderwerp. Kortom: door anders te kijken naar talent, 
vacatures en profielen en door verbinding aan te gaan 
met andere bedrijven en het onderwijs, vinden we de 
juiste match.”

Anders kijken
naar talent en capaciteit

Arbeidsmarkt#
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Arbeidsmarkt#

On Stage
Het hoofddoel van vmbo On Stage is om 
leerlingen te helpen doelgericht keuzes 
te maken voor hun toekomstige loop-
baan. VMBO On Stage bestaat uit een 
Beroepenfeest en een Doe Dag.

weertonstage.nl
roermondonstage.nl

Alles mag je worden. 
Behalve ongelukkig.

Beloofd? 

26 februari, een bewolkte dag in 
Roermond. Plaats van handeling: 

Jo Gerrishal Dresscode: sneakers en 
spijkerbroek, al dan niet gescheurd. 

Jongeren komen in grote getalen aan voor 
het beroepenfeest van de regio: Roermond 

on Stage. Op het podium geen DJ, maar 
bedrijven. Toekomstmuziek dus. 

Voor later
Paul van Lienen is vanuit de Stichting Onderwijs Mid-
den-Limburg betrokken bij de organisatie: “Roermond 
on Stage is voor 3e jaars vmbo’ers en bestaat uit een 
Beroepenfeest en een Doe Dag. We brengen leerlin-
gen in contact met het beroepenveld, zij zijn immers 
de werknemers van de toekomst. Je ziet dat sommige 
vmbo-ers al gerichte interesse hebben in een bedrijf. 
Andere leerlingen zijn nog niet zover, bij hen planten 
we een zaadje voor later en prikkelen de nieuwsgierig-
heid. Het thema is niet voor niets: “Alles mag je worden. 
Behalve ongelukkig. Beloofd?”

Echt gesprek
Erwin Schenk, Education & Training Officer bij Sekisui 
Alveo: “Wij zijn positief over Roermond on Stage. Door 
de voorbereiding op school zijn er vaak gerichte vra-
gen en heb je een echt gesprek. Uiteraard moet je onze 
aanwezigheid zien als iets voor de lange termijn, maar 
je kunt niet vroeg genoeg beginnen met contacten leg-
gen. Er zijn ook veel meisjes met interesse in chemie 
en techniek. Goed werk, onze branche is gebaat bij een 
betere verdeling tussen mannen en vrouwen.” 

Positief!
Casper Verhuizen (14), derdejaars vmbo-t, Broekhin 
Reuver. “Het is leuk om mee te maken, zelf heb ik ken-
nisgemaakt met een politieagent, omdat ik erover denk 
om bij de politie te gaan. Maar eerst een vervolgoplei-
ding!” 
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Ad Braat,
Hiring manager/Senior

HR-specialist Farm BASF
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Arbeidsmarkt#

Kabisa staat bekend om haar expertise in talentontwikkeling en excellent 
werkgeverschap. Zij stond op de eerste plaats als beste werkgever op het gebied
van talentontwikkeling en mocht zich in 2016 de aantrekkelijkste werkgever van
Midden-Limburg noemen. Ondernemer Ralph Deguelle licht toe.

“Het mooiste compliment dat je elkaar kunt geven is 
aandacht. Wie ben jij en wat drijft jou? Dat bereik je 
niet met het jaarlijkse functioneringsgesprek. Om el-
kaar écht te leren kennen en begrijpen, nemen wij de 
tijd voor een persoonlijk ontwikkelgesprek. Samen 
ontdekken waar jouw persoonlijke doelen en onze 
bedrijfsambities elkaar het beste raken. Daar wordt ie-
dereen gelukkig van.”

Over de Keyport-regio
“De centrale ligging aan de A2 en het makkelijk parke-
ren waren belangrijke factoren om ons bedrijf in Weert 
te vestigen. “Als verbeterpunt voor het vestigingskli-
maat noemt Deguelle de “geluksbeleving” van de me-
dewerker.“Neem bijvoorbeeld Strijp-S in Eindhoven. 
Dat is een inspirerende werkomgeving met mogelijk-
heden voor ontmoeting, samenwerking, horeca en 
ontspanning. Ook de samenwerking op het industrie-
terrein in Weert zelf kan beter. Overkoepelende vraag-
stukken over transport, energie en beveiliging zou je 
best samen kunnen oppakken.”

En over profilering
Over de arbeidsmarkt is Deguelle heel duidelijk: “Als 
we het aanwezige talent voor de regio willen behou-
den, dan moeten we meer doen aan de profilering van 
bedrijven en de carrièrekansen die hier zijn. Ook goed 
voor het bedrijfsleven trouwens. Nu worden producten 
of diensten soms van ver gehaald, terwijl ‘de buurman’ 
ze ook in huis heeft.”

 “Excellent werkgeverschap”

Ralph Deguelle
Algemeen Directeur

Kabisa

Kabisa
Kabisa bestaat sinds 2006 en is landelijk actief.  
Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen van 
mobiele apps, webapplicaties en het koppelen 
van IT-systemen. Kabisa bouwt software op 
maat voor opdrachtgevers zoals Philips, ASML 
en Vacansoleil. 
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CITAVERDE trok met haar robot veel aandacht tijdens 
het jaarlijkse Maketech Event op het Spark Tech Lab. 
Locatiedirecteur Nederweert Marisol Becerra: “We hebben 
de nieuwste technieken aan boord. Een 3D-printer, 
een lasercutter, een robot, een drone, een green screen… 
en dat laten we heel graag zien. Aan basisschoolkinderen om 
ze te enthousiasmeren voor een opleiding en een baan in de 
techniek. Maar ook aan het regionale bedrijfsleven tijdens 
CITAVERDE College Bank.”

Techniek en groen
CITAVERDE is met locaties in Nederweert en Roermond een grote speler in de regio. In 2014 start zij - met financiële 
steun van Keyport - het project Greuntek. Ans Christophe, bestuurslid van CITAVERDE én van Keyport: “Het doel was om 
de verankering van techniek in het groene onderwijs te versnellen. Technologie speelt een steeds belangrijkere rol en het 
belang van de agrofood sector in de regio is groot.” Greuntek is intussen met succes afgerond. “We hebben een netwerk 
van bedrijven opgebouwd, de docenten zijn getraind en onze opleidingen zijn aangepast.”

Greenbrains en Greenschool
Om de kennis voor het MKB bedrijven te ontsluiten en innovaties te versnellen, maakt CITAVERDE onderdeel uit van 
samenwerkingsplatform Greenbrains. “Ondernemers kunnen er terecht bij de databank voor actuele kennis en onder-
zoeksresultaten. Gerichte innovatievragen ondersteunden we met Greenbrains kennisvouchers.  En met de Greenschool 
ontwikkelden we specifieke trainingsprogramma’s rondom ondernemersvragen. Zo brengen we innovatie in praktijk.”

CITAVERDE is ook actief betrokken bij het programma van het Leerwerkloket en het EAA.

Onderwijsvernieuwer CITAVERDE
“Kennis en innovatie horen bij elkaar”

Vekoma Achtbaanschool
“Veel meer dan lassen”

Yvonne Paulussen, Director of Change bij attractiebouwer 
Vekoma over de achtbaanschool:

“Het gaat niet alleen om ‘kunnen lassen’. Wij zitten over de 
hele wereld en begeleiden daar de productie van rails voor 
achtbaanattracties. ‘Track Supervisor’ noemen we dat. Nu 
hebben we drie ervaren mannen in die functie, maar zij zijn 
inmiddels op leeftijd. Een opvolger vind je niet zomaar. Dus 
zijn we zelf mensen gaan opleiden. Zorgen dat ze de vaktaal 
in het Engels beheersen, dat ze de cultuur van het land leren 
kennen en werken volgens het DNA van Vekoma. Intussen 
hebben we vier jonge schoolverlaters en één meer ervaren 
medewerker klaargestoomd voor deze unieke carrièrekans.  
En dat gaan we verder uitbouwen. We werken tegelijkertijd 
aan een variant voor het vakgebied engineering. Ook hier 
gaan de ‘hard en soft skills’ weer samen, helemaal Vekoma 
proof. “ 

vekoma.com
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Wat maakt 
Keyport?
De hele wereld gebruikt 
producten “made in Keyport”
Ken jij deze al?

Smurfit Kappa Roermond Papier
 
• Jaarlijks wordt van ruim
 680.000 ton oud papier,
 635.000 ton recycled papier
 gemaakt
• Van het recycled papier maakt
 de verpakkingsindustrie
 jaarlijks ruim 1 miljard dozen

smurfitkappa-roermondpapier.nl

Duurzame koffietijd!
 
•	De	meest	duurzame	koffiebeker!
• Gemaakt van bagasse
 (afval uit suikerrietwinning)
• Stimulering van meermalig gebruik
• Na gebruik wordt de beker
 opgehaald en vergist/
 gecomposteerd

stack-it.nl

Meest
duurzamekoffiebeker

antonius.nl

Stalen kunst en tankbodems 
van Antonius Vesselheads
uit Maasbracht
 
• Ruim 80 jaar ervaring
• 70 medewerkers
• Marktleider in 3D-vormen en lassen van metalen
• Fabrikant van kunstwerk ter nagedachtenis van MH17

Bijna alletankbodems komen hier vandaan!

DeeDee verpakt de
bonenschotels van HAK

Slow down…
and start living.
Linssen Yachts

Uit
Maasbracht

• Jaarlijks verlaten 70 jachten de thuishaven 
• Voornamelijk te vinden op Europese wateren
• 110 FTE medewerkers bedienen 19 dealers
 in 16 landen
• Specialist in luxe stalen motorjachten
 van 9-16 meter
• Serieproductie: uniek in de jachtbouw
 
linssenyachts.com

• Productie: 20 miljoen  
 soepstazakken per jaar
• Actief in meer dan
 12 landen
• Aanwezig in elke super- 
 markt in Nederland
• Focus op duurzame
 en recyclebare
 verpakkingen

deedee.nl

Uit
Nederweert

Arbeidsmarkt#
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4x Verhoeven
Johan van Rozendaal is algemeen directeur van de 
Verhoeven Group. Hij reageert kort op vier thema’s
die gerelateerd zijn aan Verhoeven. 

1. Thuis op elk terrrein
“We zijn een internationale speler op het gebied van 
grondverzetmachines, uitrustingsstukken en rijwerken. 
Verhoeven is een familiebedrijf met meer dan 60 jaar 
ervaring met de producten en de werkzaamheden in 
de werkplaatsen. Er zit veel passie in onze branche, 
veel klanten en collega’s hebben echt iets met de pro-
ducten.”

2. Familiebedrijf
“Bij Verhoeven is de menselijke factor erg belangrijk. 
We gaan graag met onze medewerkers in gesprek over 
visie en prestaties en willen sámen tot verbeteringen 
komen. Door zelf betrokken te zijn bij onze mensen, 
zijn zij betrokken bij het bedrijf.”

3. Keyport 
“Keyport verbindt onderwijs, overheid en het bedrijfs-
leven en komt hiermee tegemoet aan de behoeften 
van de betrokken organisaties. Er spelen enkele be- 

langrijke vragen, zoals de aansluiting tussen onderwijs 
en bedrijfsleven en de rol van de gemeenten hierin. Bij 
de zoektocht naar de antwoorden speelt Keyport een 
belangrijke en mooie rol.”

4. Innovatie als prioriteit
 “Onze afdeling ‘business development’ zorgt ervoor 
dat innovatie hoog op de agenda staat en blijft door 
verbetering en vernieuwing aan te moedigen en te 
realiseren.”

We bieden
oplossingen op ieder

soort ondergrond
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CIV Maakindustrie:
band onderwijs en bedrijfsleven
Het CIV Maakindustrie is nieuw. Tjeu: “De maakin-
dustrie vertegenwoordigt 17-18% van de werkgele-
genheid in de regio. Het CIV wil die positie behouden 
en verbeteren. Dat kan door een goede afstemming 
tussen onderwijs en bedrijfsleven. Binnen het CIV 
Maakindustrie werken vanaf de zomer 2019 de pro-
vincie, elf maakbedrijven in de regio, Fontys en Gilde 
Opleidingen samen. Daarbij liggen vooral binnen het 
MKB veel kansen. Gilde en Fontys geven hun onder-
wijskennis door aan het bedrijfsleven, bijvoorbeeld 
door training van didactische vaardigheden bij een 
‘meester-gezel’-traject. Omgekeerd betrekken we het 
bedrijfsleven bij het onderwijs door projecten, leerop-
drachten en praktijklocaties. Alles uiteraard in overleg 
met de bedrijven.”

Hans vult aan: “Ik heb veel vertrouwen in deze samen-
werkingsvorm. Met deze compacte groep hebben we 
de slagkracht en het commitment om er een succes 
van te maken.”

Associate degree engineering
Hans Aarts: “De komst van de associate degree engi-
neering naar Fontys Venlo is een mooi voorbeeld van 
onderwijsinnovatie waar de markt om vraagt. Deze 
tweejarige praktijkgerichte opleiding op hbo-niveau is 
vooral bedoeld voor werkenden en sluit aan bij zijn of 
haar werkomgeving.” 

Win-win
Jeroen Boekema, Managing Director VDL Konings: 
“Onze aansluiting bij het CIV zorgt voor de komst van 
jong talent binnen ons bedrijf. We zijn geïnteresseerd 
in zowel mbo- als hbo-studenten uit Venlo en Roer-
mond. Wat me aanspreekt, is de wederkerigheid. Wij 
zijn nauw betrokken bij de opleiding, bijvoorbeeld als 
het gaat om stages en afstudeerders. Maar er is ook 
ondersteuning voor didactische ontwikkeling van onze 
medewerkers die de studenten begeleiden. Zij zijn 
goed in hun vak, maar niet gewend om die kennis over 
te dragen. Wij geven hen de ruimte om dat te leren, 
zodat ze hun praktijkkennis beter door kunnen geven. 
Door die wederkerigheid is het CIV voor mij win-win.”  
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Opleiden & scholen#

Keyport en de maakindustrie zijn vier handen op één buik. Goed voor banen, bedrij-
vigheid en innovatie. Want de maakindustrie van nu is anders dan de maakindustrie 
van 15 jaar geleden. Denk alleen al aan de opkomst van Smart Industry en Internet of 
Things. Door de krachten tussen onderwijs en bedrijfsleven te bundelen, zorgen we 
voor opleidingskracht die direct in de praktijk inzetbaar is. Projecten als de Techniek-
keten en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de maakindustrie zijn 
hierin startpunt, wegwijzer en katapult. 

Techniekketen:
instroom en doorstroom onderwijs
De instroom van jeugd in het technisch onderwijs ver-
groten. Betere aansluiting van onderwijs op het be-
drijfsleven. Betere aansluiting van het onderwijs op 
nieuwe technologische ontwikkelingen. Dat waren de 
redenen om de Techniekketen Noord- en Midden-Lim-
burg op te zetten. Tjeu van de Laar, directeur Techniek 
van ROC Gilde Opleidingen: “De Techniekketen leidt 
tot een toename van leerlingen in technische oplei-
dingen. Het draait bij het techniekonderwijs om be-
leving, aansluiten bij de wereld van jongeren. Als dat 
lukt, voelen leerlingen zich aangesproken en springt  

 
de vonk richting techniek over. De Techniekketen is 
een doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar 
vmbo, mbo en hbo. Zo maken we de jeugd van jongs af 
aan vertrouwd met techniek en kan ieder kind op zijn 
eigen niveau doorleren.” Hans Aarts, directeur Fontys 
Hogeschool Techniek en Logistiek: “Binnen de Tech-
niekketen is er intensief contact tussen onderwijsin-
stellingen en stemmen we onderwijsprogramma’s zo-
veel mogelijk op elkaar af. Dat zorgt ervoor dat je niet 
alleen studenten binnenhaalt, maar ook behoudt. Zij 
stromen gemakkelijk door, maar kunnen ook zonder 
aanpassingsproblemen afstromen van hbo naar mbo.”  

Win-win in maakindustrie 

Jeroen Boekema
Managing Director VDL 

Konings

Tjeu van de Laar
Directeur Techniek van
ROC Gilde Opleidingen

Hans Aarts
Directeur Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek

gildeopleidingen.nl

fontys.nl
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Projectleider Astrid Julicher van de gemeente Roermond:
“Met maatwerkscholing spelen we in op specifieke vragen van 
bedrijven. Daarnaast creëren we kansen voor jongeren, statushouders 
en anderen die nu nog te vaak aan de zijlijn staan. Nieuw is 
Multiprofiel. Daarbij richten we ons op mensen waarvoor
Nederlands de tweede taal is.” 

Maartje Schroijen is docente Nederlands aan Gilde Op-
leidingen Roermond. “Wat ik vooral merk is dat deze 
doelgroep heel gemotiveerd is. Ze willen graag aan de 
slag.”

Gilde Opleidingen heeft een BBL-traject ontwikkeld. 
Vier dagen werken, één dag naar school en binnen een 
jaar heb je een diploma op MBO 1-niveau. Een van de 
12 deelnemers is Marta, moeder van een dochter en 
Pools van origine. “Vijf jaar geleden kwam ik naar Ne-
derland. Ik heb meteen een cursus Nederlands gedaan, 
maar om aan een baan te komen, moet je de taal toch 
beter spreken. Deze opleiding is voor mij de kans om 
mijn leven hier verder op te bouwen. “

“Voor bedrijven is Multiprofiel een mooie kans om een 
gemotiveerde en up-to-date opgeleide medewerker 
aan je te binden,” vervolgt Maartje.” Aan het einde van 
de opleiding doen ze een proeve van bekwaamheid 
in de vorm van een praktijkexamen op locatie.” Marta 
doet dat bij Kersten Revalidatie. “Heel fijn is dat ik hier 
met de nieuwste apparatuur en techniek leer werken. 
Dat maakt me straks kansrijk op de arbeidsmarkt.”

LeerWerkLoket
Eén servicepunt voor alle leer- en werkvragen. Voor werkgevers én werkzoekenden.

Opleiden & scholen#

Opleiden & scholen#
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In het LeerWerkLoket werken onderwijs, de 
gemeenten en het UWV samen. Voor een betere 
match tussen vraag en aanbod op de arbeids- 
en opleidingsmarkt. Keyport was mede-initiator, 
is samenwerkingspartner en ondersteunt maat-
werktrajecten.

VDL Konings:
Van stoommachine naar 

turn-key productielijn

Jeroen Boekema, Managing Director: 
“We zijn van oudsher een machinebouwer.

De oprichters maakten onder andere de 
Konings stoomcarrousel (deze is nog

altijd te zien in de Efteling) en in 1898 
produceerden zij de eerste auto’s. 

Jeroen Boekema
Managing director, VDL Konings

Tegenwoordig maakt het bedrijf deel uit van het familie-
bedrijf VDL Groep. We zijn goed in zowel de engineering 
als de bouw van turn-key projecten voor klantspecifieke 
machines. Zo engineeren en bouwen wij machines en 
productielijnen voor folie, film, technisch textiel, rubber 
en composiet. We werken ook aan duurzaamheidsop-
lossingen, zo leveren we een machine die plastic omzet 
in olie. De kracht van onze mensen is dat de engineers 
kennis hebben van het productieproces en dat de men-
sen in de fabriek kennis hebben van het engineerings-
proces. We zoeken gericht naar verjonging om de groei 
op te vangen. Bovendien nemen afgestudeerden nieuwe 
kennis en inzichten met zich mee die nodig zijn omdat de 
wereld van de machinebouw verandert. Keyport onder-
steunt ons op het gebied van duurzame inzetbaarheid en 
via Lerend Leven. Door aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld 
thematafels, komen we in contact met andere werkgevers 
en wisselen we kennis en ervaring uit. Met het CIV willen 
we ‘dichter bij het vuur’ van de technische beroepsop-
leidingen komen. Voor nieuwe medewerkers is het een 
voordeel om deel uit te maken van de VDL-familie; met 
104 bedrijven in binnen- en buitenland zijn er volop kan-
sen voor ontwikkeling.”

Links: docent Maartje, rechts: Marta (deelnemer BBL-Traject).
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Ervaringen van ondernemers

Joost van Weerde, eigenaar van Kr8tig - “We 
hoopten dat onze medewerkers zich meer be-
wust zouden worden van hun verborgen talen-
ten, zodat we hen meer in hun kracht konden zet-
ten. Elke medewerker heeft nu een een-op-een 
gesprek gehad en we zijn in één woord verrast. In 
het najaar van 2019 hebben we een teamsessie 
gepland zodat iedereen zich bewust wordt van 
elkaars kwaliteiten.” 

Jeroen Boekema, Managing Director bij VDL 
Konings - “Als management hebben we ervaring 
opgedaan met de Me.scan, zowel een-op-een als 
in een teamsessie. Deze ervaring willen wij nu 
ook onze medewerkers meegeven, zodat zij in-
zicht krijgen hoe zij hun functie en rol het beste 
kunnen invullen en de taken het beste onderling 
kunnen verdelen.” 

Paula van den Broek, Adviseur Gezondheids- 
management bij SOML - “Wij gebruiken de 
Me.scan bij loopbaancoachingstrajecten voor 
personeelsleden. Wegens succes wordt intern nu 
ook gekeken hoe we leerlingen via deze metho-
diek kunnen ondersteunen bij profiel- en studie-
keuzes. De scan geeft zelfinzicht en dat helpt bij 
het maken van bewuste keuzes voor de toekomst.” 

De pensioengerechtigde leeftijd gaat omhoog, net als de gemiddelde leeftijd op de 
werkvloer. Hoe zorgen werkgevers ervoor dat medewerkers tot die leeftijd inzetbaar 
zijn? Door de technologische ontwikkelingen veranderen bovendien de gevraagde 
vaardigheden. Hoe kun je als werkgever medewerkers helpen in talentontwikkeling, 
zodat zij klaar zijn voor de uitdagingen van morgen? Belangrijke vragen, het project 
Quintastics zorgt voor antwoorden. 

Renske Cox, projectleider Keyport: “Quintastics is een 
project van Keyport. Het start vanuit een concrete 
vraag bij de werkgever en geeft inzicht in (verborgen) 
talenten van medewerkers via de ‘Me.scan’. Ook wordt 
duidelijk hoe talenten het beste tot hun recht komen, 
bijvoorbeeld door taken anders over functies te verde-
len (job carving). Quintastics is snel inzetbaar en helpt 
om complexe personeelsvraagstukken praktisch aan te 
pakken.”

Succesvol in de regio
“Quintastics heeft zich bewezen in regio Helmond. 
Ruim 100 bedrijven leerden de methode kennen én 
integreerden deze in hun bedrijfsproces. In de key- 
port-regio zijn dit inmiddels 70 bedrijven. We zien dat 
door dit project medewerkers zelf het heft in handen 
nemen en werkgevers capaciteiten en talenten effec-
tief kunnen inzetten.”

Duurzaam inzetbare
medewerkers?

Quintastics 

Opleiden & scholen#

Het is een systeeminnovatie voor
de arbeidsmarkt. Het succes zit in
de simpelheid en toepasbaarheid.

Camiel Jansen
Beleidscoördinator ministerie SZ&W 

Renske Cox
Projectleider Keyport

Stichting Onderwijs Midden-Lim-
burg is met 10 scholen voor voortge-
zet onderwijs stevig verankerd in de 
regio. Alle scholen zijn open scho-
len, toegankelijk voor iedereen. We 
bieden onderwijs aan dat reikt van 
vmbo tot en met gymnasium, van 
traditioneel tot Agoriaans. Door deze 
variëteit en de focus op persoonlijk 
leren creëert SOML voor ouders en 
leerlingen een maximale keuzevrij-
heid. Onze ruim 7.000 leerlingen 
kunnen daardoor altijd rekenen op 
onderwijs dat hen inspireert, moti-
veert en echt raakt. Dat garanderen we door de toegewijde 
inzet van onze professionele medewerkers, transparantie en 
een hechte verankering in de regio. Want persoonlijk leren, 
is leren in ontmoeting.

SOML is actief betrokken bij de Keyport-projecten: 
• Wetenschap en Techniek
• MakeTech Platform
• VMBO on Stage
• Spark Tech Lab

“Iedereen heeft dromen en wil meedoen. Soms lukt dat niet 
alleen en heb je hulp nodig. Wij vonden die hulp bij Kr8tig. 
Kr8tig leidde ons op en zocht een baan voor ons. Maar eigen-
lijk nog belangrijker dan dat: Kr8tig overtuigde ons dat we 
ertoe doen, dat we iets kunnen en iemand zijn waar we trots 
op kunnen zijn. Dat doet zo goed om te ervaren. We staan er 
niet meer alleen voor en horen erbij. We zijn nu trotse bur-
gers! Dat gunnen we iedereen!“ Aldus Hans, Nick en Britta en 
vele anderen.

Recent vond de eerste teamsessie plaats, waarbij iedereen
zicht kreeg op elkaars kwaliteiten voor een optimale 
samenwerking.

Stichting Onderwijs
Midden-Limburg

“Persoonlijk leren is leren in ontmoeting”

Kr8tig
Trotse burgers die wat kunnen!
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“Duurzaam is rendabel. Het zorgt voor meer banen, nieuwe verdienmodellen, nieuwe 
vormen van samenwerking, baanbrekende innovaties en betere reputaties.”, aldus 
Hans de Kinderen, directievoorzitter Rabobank Weerterland en Cranendonck en nauw 
betrokken bij Green Future, het actieprogramma van Keyport waarin ondernemers, 
overheid en onderwijs samenwerken aan concrete plannen voor een biobased en 
circulaire economie. 

De lineaire economie is dood, leve de economie die 
gebruikmaakt van afvalstromen (circulair) en waar 
reststoffen uit bijvoorbeeld de agrarische industrie 
de grondstof zijn voor nieuwe producten (biobased). 
Hans: “We leven alsof we 3,5 aardbol tot onze beschik-
king hebben. Dat moet anders. Dat het ook bedrijfs-
matig interessant en winstgevend kan zijn, brengen we 
met Green Future nadrukkelijk onder de aandacht. Er is 
uitgebreid onderzoek gedaan door de HAS en de HAN 
naar de kansen van de nieuwe economie, binnenkort 
gaan we gericht aan de slag.”

Green Future
Hans: “Ten eerste brengen we dit najaar een kleine 
groep ondernemers bij elkaar die samen met overheid 
en onderwijs een dialoog start. Vervolgens beginnen 
we met gerichte business coaching, waarbij we on-
dernemers helpen hun innovaties naar de markt te 
brengen. Tenslotte bouwen we een sterk netwerk met 
vertegenwoordigers uit de triple helix, waarin we sy-
nergie creëren door korte lijnen en het snel leggen van 
verbanden. Hierdoor komen nieuwe initiatieven snel 
van de grond en inspireren de partners elkaar.” 

Frans Kuppens is wethouder in de gemeente Cranen-
donck. “In onze gemeente staat op het terrein van Nyr-
star, boven de zinkbekkens, een zonnepark dat 12.500 
huishoudens van stroom voorziet. Het is één van de 
grootste in zijn soort in Europa en tegelijkertijd aanja-
ger van duurzame initiatieven. Maar er gebeurt meer 
moois op het gebied van duurzaamheid in Cranen-
donck. Binnen Metalot treffen we in Budel-Dorplein, 

samen met TU/e, Nyrstar en M3C, voorbereidingen 
voor de ontwikkeling van een campus waar studenten, 
docenten, ondernemers, inwoners, overheid en recre-
anten elkaar ontmoeten. Zoiets zorgt voor een mooie 
verbinding tussen de dorpskernen, de industrie en de 
omringende, rijke natuur. Metalot past perfect in de 
duurzaamheidsambities van de Keyport-regio.”

Van metaalpoeder naar bier
Jan Vlassak is met Philip de Goey initiatiefnemer van 
Metalot Circularity Center Cranendonck (M3C): “De 
Technische Universiteit Eindhoven doet al jaren onder-
zoek naar duurzame energieopslag. Het project Metal 
Fuels is hiervan een mooi voorbeeld. Bij de verbran-
ding van metaalpoeder komt energie vrij; een uiterst 
duurzame en  CO2 neutrale brandstof. Studententeam 
SOLID van de TU/e heeft een installatie ontwikkeld die 
binnenkort stroom gaat leveren die gebruikt zal gaan 
worden voor de productie van bier van Bavaria. Als 
het lukt om vanuit deze opstelling op te schalen naar 
grootschalige productie, mogen we spreken van een 
revolutionaire nieuwe manier van energie opwekken. 
Voor de ontwikkeling van het Metalot-terrein zoeken 
we gelijkgestemde, innovatieve bedrijven. Ook willen 
we graag samenwerken met andere onderwijsinstellin-
gen. Dit schooljaar start in Budel het BRAVO! college 
voor innovatief vakmanschap (BIVAK), een zesjarige 
technische mbo-opleiding. Dit is uitstekend nieuws 
voor alle technische bedrijven in de regio die schreeu-
wen om goed geschoolde vakkrachten.”

Duurzaam Keyport
Volop initiatieven voor de nieuwe economie

Hans de Kinderen 
Directievoorzitter Rabobank 
Weerterland en Cranendonck

Frans Kuppens
Wethouder gemeente 

Cranendonck
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Innoveren is een eitje
in Egg Valley
Egg Valley is het eiercentrum van Europa. Het ligt in 
de Keyport-regio. Hier worden, naast de ‘gewone’ 
eieren die we gekookt of gebakken eten,  dagelijks 
80 miljoen eieren verwerkt tot vloeibare eiproduc-
ten, bevroren eipoeder of gekookte (en geverfde) 
eieren. De eiersector is van grote economische waar-
de, direct en indirect. 

Pluimveehouders en aanverwante bedrijven in deze 
regio zetten wereldwijd de toon op het gebied van 
voedselveiligheid en dierenwelzijn. Om calamiteiten 
te voorkomen en de gezondheid van mens en dier te 
garanderen, wordt elke stap in het proces van broedei 
tot consumptie-ei streng gecontroleerd. Naast eieren 
exporteert Egg Valley een gigantische hoeveelheid 
kennis en is toonaangevend door nieuwe stalsyste-
men, het zoeken naar de juiste balans tussen dieren-
welzijn en milieu en het innovatief vermogen. Tenslot-
te staat een ei als product op eenzame hoogte, het is 
wereldwijd erkend als superfood. Met relatief goed-
kope, plantaardige reststoffen als graan, sojaschroot 
en zonnebloempitten maakt de kip een hoogwaardig 
product dat barst van de goede voedingsstoffen. 

wat mogelijk is. Het is een omslag waarbij we onderne-
mers stimuleren om kennis en ervaringen met elkaar 
te delen.” 

Samen mest verwerken
Leo van Lier is varkenshouder. Hij vertelt: “Wij hebben 
als coöperatie 7LL – een samenwerkingsverband van 
7 varkenshouders – 1,5 hectare grond aangekocht op 
het bedrijventerrein in Buggenum. Samen met OML 
bouwen we op deze plek een mestverwerkingsinstal-
latie. Hier wordt straks de mest van onze bedrijven ver-
werkt tot water en dikke fractie. Die laatste stof doet 
dienst als organische grondstof voor andere bedrijven. 
Onze krachtenbundeling betekent dat we kunnen rea-
liseren wat ons individueel niet lukt; een duurzame en 
bedrijfsmatig interessante oplossing ontwikkelen voor 

onze mest. Op het gebied van duurzaam ondernemen 
liggen er meer kansen: er zijn plannen om in de toe-
komst gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij 
andere fabrieken op het terrein.”

Wereldspelers
Hendrix Genetics is het fokbedrijf dat geboren werd 
op de arme zandgronden van de Peel. Het bedrijf 
groeide uit tot een agrarische speler van formaat en 
is toonaangevend als vernieuwer van de pluimvee- en 
eierindustrie. Servé Hermans is adjunct-directeur van 
Hendrikx Genetics. “Zonder overdrijven zeg ik dat we 
de top van de wereld zijn op het gebied van pluim-
vee en eieren. We hebben boeren die met één kip 500 
eieren kunnen produceren. Daarnaast worden in Egg 
Valley de agrarische innovaties geboren waar de maat-
schappij en de sector om vragen, zoals innovatieve ei-
producten, nieuwe stalinrichtingen, klimaatsystemen, 
sorteermachines en vaccinaties. De schakels die sa-
men de keten vormen van moederdier tot consump-
tie-ei hebben we zelf in huis. We zijn een voorbeeld 
als het om gezonde voeding gaat. Wat hier op kleine 
schaal wordt getest en succesvol blijkt, vindt wereld-
wijd navolging. Het is belangrijk om het succes van Egg 
Valley vast te houden en samen verder uit te bouwen.”

De agribusiness is belangrijk binnen de Keyport-regio: onderzoek laat zien dat de sector 
goed is voor 15.500 banen verdeeld over 5.000 bedrijven met een bruto toegevoegde 
waarde van € 1,3 miljard. Maar de komende jaren daalt het aantal agrarische bedrijven 
tot 600, bijvoorbeeld door gebrek aan opvolging, remmende wetgeving en ontoereikend 
economisch perspectief. Door het verdienmodel te veranderen, wordt toekomstig 
succes mogelijk. Het Economisch Actiepgrogramma Agribusiness werkt samen met 
ondernemers aan het realiseren van dat succes.

Hans Corsten
Programmamanager EEA

Hans Corsten, programmamanager agribusiness: “Bin-
nen het programma werken agrarisch ondernemers 
samen met partijen uit de keten en het MKB aan nieu-
we manieren van samenwerking”, vertelt Hans. Het 
programma duurt 3 jaar, tijdens individuele sessies 
en groepsbijeenkomsten ontwikkelen zij een strate-
gie en krijgen professionele ondersteuning.  Hans: “De 
ene ondernemer zet in op voedselproductie voor de 
lokale markt , een ander ziet kansen voor de export 
naar de wereldmarkt. Voor de een is schaalvergroting 
de oplossing, voor de ander is een multifunctionele 
aanpak de toekomst. Voor een succesvolle aanpak is 
het belangrijk met een open instelling te kijken naar  

 

Economisch
Actieprogramma
Agribusiness:
agrarisch teamwork

Johan van Diepen
LLTB

Imelda Gielen
Qraak

Marc Stals
Happy Ei

Marc Heijman
Poultry Vets

Rob Adams
Adams pluimvee

Jos Mans
pluimvee- en

zorgboerderij Mans Niels Quicken
Quicken pluimvee

Op de foto de mensen van SecurEgg Farmer, 
een initiatief van en voor pluimveehouders. 
Als collectief beoordelen zij alle leveranciers 
en gebruikte middelen op geldende wettelijke 
voorwaarden, kwaliteits- en keteneisen en 
risico’s voor voedselveiligheid.
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Afval voor de een is een grondstof voor de ander. Om de slag van lineair naar circulair te 
maken, introduceert Keyport het project InduSym. Dit project helpt de ondernemer zicht 
te krijgen op kansen om geld te besparen of te verdienen aan afval. En om duurzamer om 
te gaan met energie.

De gemeente Nederweert en Parkmanagement Pan-
nenweg zijn al gestart met een pilot op Bedrijvenpark 
Pannenweg. “Het enthousiasme van de ondernemers 
is groot”, vertelt Wethouder Peter Koolen. “Meedoen is 
heel eenvoudig. Een expert loopt mee door je organi-
satie om alle materiaal- en energiestromen inzichtelijk 
te maken. Dat wordt ingevuld op een online platform. 
Vervolgens krijgt de ondernemer een maatwerkadvies 
en inzicht in mogelijke samenwerking met bedrijven 
uit de buurt.”
 
Voor de regio
Door per industrieterrein alle data in kaart te brengen, 
ontstaan er ook collectieve kansen. Denk bijvoorbeeld 

aan de aanschaf van zonnepanelen, een proceswater-
fabriek of een warmtepomp. Maar ook het inzamelen 
van koffiedik als grondstof voor een nieuw product. 
Hoe meer bedrijven meedoen, hoe meer impact we 
maken.

Ook de Gemeente Leudal wil aan de slag met duur-
zaamheid. Wethouder Robert Martens licht toe: “De 
wetgeving is aangepast. Per 1 juli moet elke MKB-on-
dernemer laten zien wat hij bijdraagt aan klimaatdoe-
len. Het grote voordeel van deze aanpak is dat het su-
perconcreet is. Dat maakt het kansrijk. Door het onder 
de vlag van Keyport aan te bieden, zetten we een snel-
le stap vooruit. “

Afval recyclen
is winst genereren

 Duurzaamheid#
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Wij hebben met regelmaat 
afvulmaterialen nodig voor het 

uitleveren van onze stazakken en 
zijn dus blij met het ‘afval’

van CUE!’

Elke Coolen
Directeur DeeDee

pouch professionals

circulair

Peter Koolen
Wethouder Nederweert

Elke Coolen
Directeur DeeDee

pouch professionals

Bram Thijssen 
Bedrijfscontactfunctionaris 

gemeente Nederweert

Dave Tinnemans
Technical Manager

CUE support
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Gemeente Leudal
en Keyport: focus op

duurzaamheid
 

Robert Martens is wethouder in de
gemeente Leudal. Hij vertelt: 

“De gemeente Leudal heeft de ambitie 
om in 2020 de meest duurzame

Midden-Limburgse gemeente te zijn.”

“Daar werken we gericht naartoe. Dat doen we omdat we 
een maatschappelijke opdracht hebben ook in het licht 
van de huidige klimaatverandering. We werken samen 
met bedrijven en met onze inwoners om die ambitie 
waar te maken. Goed voorbeeld is de realisatie van een 
windmolenpark in Neer. Door nauw overleg met de om-
wonenden, zijn we tot overeenstemming gekomen. We 
luisteren naar de bezwaren en verzinnen een oplossing. 
Zo kunnen omwonenden op een bepaald tijdstip last 
hebben van de slagschaduw van de windmolens. Deze 
worden daarom tijdelijk stil gezet als er te veel slagscha-
duw is bij een woning. Zo’n oplossing zegt alles over de 
manier waarop we de dialoog voeren. Onze band met 
Keyport is warm, we vinden elkaar hier ook door het the-
ma duurzaamheid. Verder hebben we prachtige duurza-
me voorbeelden van samenwerking binnen onze gren-
zen, die Keyport ondersteunt. Egg Valley bijvoorbeeld, 
waarbij we samenwerken met de gemeenten Neder-
weert en Weert. En de mesterverwerker 7LL. Zo werken 
we samen aan het toekomstproof maken van onze regio, 
in alle opzichten.”

Wethouder Robert Martens (rechts) met Wim Geenen 
van Sprankle, een duurzame onderneming in Leudal. 
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Duurzaamheid is een belangrijk item voor de gemeente Roermond, net als voor 
de gehele Keyport-regio. Bovendien leidt verbinding tot mooie ontwikkelingen. 
Willem Bakker, directeur van Kalle en Bakker Betoncentrales, weet dat als geen 
ander. Door contact te zoeken met andere bedrijven op Bedrijventerrein Willem-
Alexander ontdekten de ondernemers duurzaamheid en circulariteit als unieke en 
onderscheidende gemene deler. Dat opent perspectieven.  

“Een enorme eye-opener”, typeert Willem de conclu-
sie uit een eerder gehouden onderzoek. “Het blijkt dat 
heel veel bedrijven op ons terrein uitblinken in duur-
zaamheid en circulariteit. Hier willen we in de toekomst 
actief mee naar buiten treden. Bedrijven zoeken con-
tact met elkaar om van elkaar te leren en te kijken hoe 
we samen nog verder kunnen verduurzamen, bijvoor-
beeld door hergebruik van restwarmte. Door de kracht 
van ons bedrijventerrein meer zichtbaar te maken en 
op de juiste manier te positioneren, willen we bijvoor-
beeld start-ups in de circulaire economie aantrekken. 
Ook werkt het positief voor de werving van nieuwe 
medewerkers voor de bedrijven die er nu gevestigd 
zijn. Op dit moment brengen we de mogelijkheden in 
kaart en spreken we met de gemeente Roermond over 
de toekomst. Dat we hier gezamenlijk actief invulling 
aan willen geven, is zeker.”

Duurzame goudader 
in hartje Roermond

 Duurzaamheid#

Een aantal ondernemers
van bedrijventerrein
Willem-Alexander

Bedrijventerrein 
Willem-Alexander
 
•  90% van de bedrijven draagt bij aan de
 circulaire economie
• Duurzaam in product en proces
•  540 - 630 miljoen omzet als bijdrage
 aan de circulaire economie
• 1120 banen
•  Eigen haven: 2,5 miljoen ton vervoer
 over water 

Jan Koopmans
Directeur

Koopmans B.V.

Willem Bakker
Directeur

Kalle en Bakker

Danny Quax
Bedrijfsleider

Asfaltcentrale Strabag

Wouter Lap
Directeur

Smurfit Kappa
Roermond Papier 

Jos Buyks
Operations Manager

Sif Group

Smurfit Kappa
Roermond Papier

Streven naar 100% hergebruik van 
grondstoffen en reststromen 

Met	46.000	medewerkers	 in	35	 landen	 is	Smurfit	
Kappa Groep wereldleider in ontwerp, productie 
en levering van op papier gebaseerde verpak-
kingen.	 Bij	 Smurfit	 Kappa	 Roermond	werken	 270	
mensen, het bedrijf bestaat ruim 80 jaar. In 2019 
won de Roermondse papierproducent de PPI (Pulp 
& Paper International) environmental leadership 
award.
 

Roermond Papier heeft duurzaamheid hoog in het 
vaandel staan en streeft naar 100% hergebruik van 
grondstoffen & restromen en verduurzaming van 
energieverbruik. Enkele voorbeelden.
•  We zijn initiator en ontwikkelaar van een anaero-

be waterzuiveringsinstallatie die nu wereldwijd in 
de papierindustrie ingezet wordt.

•  We scheiden plastics uit onze grondstof (oud 
papier) en zetten dit om naar het product Rofire 
(brandstofpallets).

•  We zetten een reststroom uit babyvoedingspro-
ductie in als nutriënt voor onze waterzuiverings-
installatie.

•  We sluiten interne energiekringlopen door het 
continu hergebruiken van warmte. 

Het produceren van 
recycled papier is een 

veelzijdig productieproces 
dat kennis en expertise op 

verschillende 
vakgebieden vergt
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voller dan leren in een klas, via een handboek. Het 
mooie van de toepassing van AR en VR op de werk-
vloer, is dat mensen de toekomst kunnen ervaren in 
een digitale wereld. Medewerkers weten hoe de ma-
chine werkt voordat hij gebouwd is.” Ruud Dullens 
presenteerde deze mogelijkheden aan nieuwsgieri-
ge ondernemers. Naast BlueTea waren ook TWNKLS 
(frontrunner in AR, en bouwer van de Ikea Place app), 
Unit040  (frontrunner in DigitalTwin) en Saasen Groep 
(ondernemer met een VR-product) aanwezig en deel-
den hun ervaringen. 

Ondernemer maakt kennis en implementeert
Groba werkt al met VR en DigitalTwin. Paul: “Wij zijn 
een leergierig bedrijf en actief bezig met innova-
ties op proces- en productiegebied. Onze engineers 
ontwerpen met Computer Added Design (CAD) ma-
chines in 3D. Deze ontwerpen kun je vervolgens via 
VR bekijken. Onze software engineers kunnen aan de 
hand van deze DigitalTwin aan de slag met het schrij-
ven van software, testen en doorvoeren van verbeter-
punten. Deze werkwijze zorgt voor enorme tijdwinst 
en financieel gewin.”

Nieuwe inzichten
Groba oriënteert zich de laatste jaren intensief buiten 
de organisatie om op de hoogte te blijven van ontwik-
kelingen en kansen. Zo bezocht Paul met twee colle-
ga’s de Connected Learning sessie over Duurzaam On-
dernemen, waar een methodiek werd gepresenteerd 
om hier laagdrempelig mee te starten. Enthousiaste 
reacties van ondernemers leidden tot een nieuw pro-
ject; InduSym. Paul: “Naar mijn mening is het niet de 
vraag óf je hier gebruik van maakt, maar moeten on-
dernemers het gewoon doen!” Met IndySym kunnen 
ondernemers kosten besparen door duurzamer met 
afval en energie om te gaan. Peter besluit: “Zo zie je 
vanuit onze Lerend Leven methodiek weer nieuwe 
projecten ontstaan. Dat is waarom de vraaggestuurde 
aanpak werkt.”
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Groba levert vanuit de fabriek in Nederweert kaas-
verwerkingsmachines over de hele wereld. Zij 
maken machines voor het ontfoliën, ontkorsten 
en verwerken van alle denkbare soorten en ma-
ten kaas tot porties, palen, geraspte kaas, blokjes, 
sticks, figuren etc. 

BlueTea is de toekomst van educatie. Virtuele si-
mulaties, virtual reality en serious gaming maken 
complexe lesmaterie toegankelijk. Met BlueTea 
blijft de saaie handleiding in de kast en gaat de VR-
bril op.

Van exo-skelet tot internet of things - Renske: 
“De thema’s binnen Lerend Leven zijn zeer divers. 
Dit jaar organiseerden we bijvoorbeeld bijeen-
komsten over de toepassingen van het exo-skelet 
binnen de industrie, duurzaam ondernemen, inter-
nationaal zakendoen, AR, VR en DigitalTwin, lean 
human capital, bedrijfsovername en automatise-
ring. De lijst onderwerpen groeit door vragen van 
de ondernemers!” 

Paul Pouwels
Managing Director

Groba

Je wilt als ondernemer je proces vernieuwen, waar begin je? Je hebt veel gehoord over 
een nieuwe technologie of werkwijze, maar is deze van waarde voor jouw bedrijf? 
En hoe neem je je collega’s mee in dit idee? Keyport is bij dergelijke vragen het startpunt. 
Door Lerend Leven worden mensen en bedrijven toekomstproof. Projectleiders Keyport 
Renske Cox en Peter Cox zijn direct betrokken bij Lerend Leven. Paul Pouwels, Managing 
Director van Groba en Ruud Dullens, CEO van BlueTea, delen hun ervaring met dit project.  

“Lerend Leven draait om het verbinden van onder-
nemers met een vraag of probleem aan frontrunners, 
bedrijven of personen die al verder zijn met het on-
derwerp. Zij ontmoeten elkaar tijdens een Connected 
Learning sessie. Het doel? Uitdagingen samen oplos-
sen door te leren van elkaars ervaringen. Het vervolg 
van een Connected Learning bepalen de betrokkenen 
zelf. Blijft het bij één bijeenkomst, gaan zij een-op-
een verder na deze kennismaking, of kiezen ze een 
gecoördineerd vervolg? De taak van Keyport binnen 
Connected Learning is het vaststellen van de onder-
nemersvragen en het samenbrengen en faciliteren 
van de sessies.” Peter vult aan: “We betrekken indien 

nodig ook het onderwijs en/of de overheid erbij. 
Zo veroorzaken we reuring en die leidt tot mooie re-
sultaten.”

Frontrunner inspireert
Ruud Dullens van BlueTea was de host van een Con-
nected Learning sessie over Augmented Reality (AR), 
Virtual Reality (VR) en DigitalTwin. Ruud: “Of het gaat 
om het leren bedienen van een machine of het thuis-
raken in een bepaald proces, wij gebruiken de moge-
lijkheden op het gebied van AR/VR om medewerkers 
gericht te laten leren. ‘Serious gaming’ noemen we dat. 
Deze manier van leren is leuker, efficiënter en succes-

Een lerend leven

Peter Cox
Projectleider Keyport

Ruud Dullens
CEO BlueTea

Renske Cox
Projectleider Keyport

Een ondernemer test een exo-skelet tijdens een Connected 
Learning sessie over dit onderwerp.
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20% meer omzet, 30% meer winst en 32 extra vacatures.
Dat zijn de harde cijfers na afloop van het RGO-project. 

RGO staat voor Resultaatgericht Ondernemen met de 
gevalideerde methodiek RGO+®. Een project dat Key-
port in 2017 initieerde om het ondernemerschap in de 
regio te versterken. Projectleider is Irene Vervuurt van 
Iconad. Een van de deelnemers is Erwin Stienen van 
Stienen BE uit Nederweert, wereldwijd sterk in gezon-
de klimaatoplossingen voor de veehouderij. 

Van IN naar AAN mijn bedrijf werken
Erwin: “Meestal zeg ik ‘nee’ als ik benaderd wordt voor 
een netwerkopleiding of cursus. Dit keer was het an-
ders. Ik was bezig om de verkoop anders in te richten 
en wilde zelf meer op afstand komen. Werken “aan” 
het bedrijf in plaats van opgeslokt te worden door de 
waan van de dag. Ik had wel een voorwaarde: Ik wil dat 
het merendeel van de andere deelnemers ook uit de 
industriële sector komt. Zodat we van elkaar kunnen 
leren.”

Planmatig vooruit
En dat was ook precies de insteek van RGO. Onder-
nemers leren van elkaar tijdens gezamenlijke sessies 
over succesfactoren, strategie en aansturing. Daar-
naast komt er een coach op locatie. “Ze  weten  heel 
snel de vinger op de zere plek te leggen. Ze begelei-
den de bijeenkomsten met de medewerkers  en ook 
daar werd ik positief verrast. Onze mensen zijn erg be-
trokken en willen graag oplossinggericht meedenken. 
Ook het MT verloopt nu heel anders. Het gaat nog maar 
kort over huis-tuin-en-keukenzaken, daarna is het al 
snel : planmatig vooruit!”

Ondernemerschap versterken is een speerpunt van Keyport. Daarom ondersteunt Keyport de Limburgse 
Versnellingstafels; een project dat innovatie stimuleert. Coen Wijnhoven van Wijnhoven Groenadvies in 

Swalmen ontwikkelde de Groene Tegel, een eenvoudige manier om bestratingsvlakken groener en mooier 
te maken en infiltratie van hemelwater te vergemakkelijken. Coen pitchte zijn oorspronkelijke idee aan de 
Limburgse Versnellingstafels. Inmiddels zijn er bij Wonen Limburg diverse projecten met de Groene Tegel 

aangelegd. De Groene Tegel wordt via de nieuwe onderneming GreensTile op de markt gebracht. 

Sneller scherp
De Limburgse Versnellingstafels

Innovatie#
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Irene Vervuurt
Projectleider Resultaat

Gericht Ondernemen (RGO)

Erwin Stienen
Directeur Stienen BE

Resultaat Gericht
Ondernemen

415

128

deelnemers

45 Versnel-
lingstafels

Business 
proposities107

Nieuwe
producten/
diensten64 Nieuwe

onder-
nemingen17

Innovatieve
ideeën

Coen Wijnhoven
Wijnhoven
Groenadvies

Groene Tegel

Resultaten
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Omdat Internet of Things (IoT) veel kansen biedt, faciliteert Keyport in 2016 het LioTi 
project. Het resultaat is een dekkende IoT infrastructuur waarmee de Keyport-regio 
voorop loopt. Om dit netwerk ook te kunnen benutten, volgt in 2018 de IoT Challenge

De IoT Challenge
Tijdens de IoT Challenge dagen we middelbare scho-
lieren en mbo-, hbo- en wo-studenten uit om na te 
denken over innovatieve IoT-toepassingen. Er waren 
brainstormsessies, een Hackaton, kick-offs en gastles-
sen. Dat leidt tot een intensieve samenwerking tussen 
het regionale bedrijfsleven en het onderwijs.

Leuke spin-off!
Door scholieren kennis te laten maken met IoT, ra-
ken ze enthousiast voor een technische opleiding en 
daarna een baan in de techniek. Voor het onderwijs is 
de challenge een leuke en vernieuwende manier om 

technologie en domotica onder de aandacht te bren-
gen. Bovendien ontstaan er allerlei nieuwe samen-
werkingsverbanden. En dat leidt weer tot innovatie en 
zelfs tot start-ups.

Innovaties in de maak
Uiteindelijk doen er bijna 200 teams mee, komen er 
20 veelbelovende ideeën uit voort en bijna net zoveel 
nieuwe samenwerkingsverbanden. Op dit moment is 
een aantal teams met bedrijven aan de slag om hun 
innovatie verder uit te werken.

Keyport en
Internet of Things

 Innovatie#

Open Brains
Innovatiesessie
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Het begint met een persoonlijk acceleratiegesprek met 
een innovatiemakelaar, die ingaat op jouw vraag. Het 
doel is je te introduceren bij een partij, die jou verder 
kan helpen. 

Of meld je aan voor één van de DeGroeispurts. Hier zet 
je een concrete stap richting innovatie en kun je spar-
ren met andere ondernemers én deskundigen.

Je kunt ook één van de Masterclasses volgen, waar sa-
men met een expert wordt ingezoomd op thema’s bin-
nen innovatief ondernemerschap en technologische 
ontwikkelingen.  

           degroeischakelaar.nl

Volg De Groeischakelaar ook op LinkedIn en Facebook.
 

Bart Verlegh, directeur Bluehub en initiatiefnemer van 
Open Brains: “Het is een wekelijkse innovatiesessie 
waarin ondernemers, uitvinders en studenten hun za-
kelijke idee pitchen aan 10-20 doorgewinterde profes-
sionals met uiteenlopende achtergrond. Met resultaat: 
na een uur is de pitcher zo’n 50 adviezen rijker! Het 
betekent een mooie acceleratie van het idee, product 
of dienst. Daarnaast is het een uitbreiding voor het net-
werk van de pitcher, een kennismaking met potentiële 
samenwerkingspartners en zorgt het voor verbinding 
met andere Open Brains-communityleden.”

openbrains.nl

De Groeischakelaar helpt
Limburgse ondernemers de weg
te vinden bij innovatie en groei! 

“Na een uur is de pitcher zo’n
50 adviezen rijker! “

Door scholieren kennis 
te laten maken met IoT, 

raken ze enthousiast voor 
een technische opleiding
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Nederland heeft een achterstand in robotisering. Kleinere ondernemers hebben 
koudwatervrees. We nemen vier vooroordelen bij de kop met Patrick Waltmans van IRS 
Robotics. Hij bevestigt, ontkracht en stemt tot nadenken. 

Eén robot is geen robot
“Helemaal fout. Ook één robot kan al een groot verschil 
maken. Hij neemt zwaar, eentonig werk over, zorgt voor 
een daling van de productiekosten, verbetering van de 
kwaliteit en een betere concurrentiepositie. Robots 
kunnen ervoor zorgen dat de productie in eigen land 
kan blijven.”

Een robot is duur
“Nee hoor. Een professionele refurbished robot kost 
een vijfde tot een derde van de originele prijs. Hier-
door is de terugverdientijd aanzienlijk korter. Daar-
naast verhogen robots de productiviteit en efficiency.”

Een robot kost arbeidsplaatsen
“Soms wel. Maar een robot levert ook banen op. Vaak 
doet een robot werk dat een mens niet kán. Belangrijk 
is samenwerking tussen werkgevers en werknemers 
binnen een bedrijf. Zorg voor omscholing, voor brede-
re inzetbaarheid en betrek medewerkers erbij. Het is 
het onbekende dat onbemind maakt.”

Een gebruikte robot is vragen om problemen
“Ook niet juist. Wij kopen uitsluitend robots in van 
A-merken. We screenen, testen en knappen technisch 
en visueel op. De klant of machinebouwer herpro-

grammeert ze voor hun nieuwe taak. Ze gaan naar de 
klant met garantie. Met honderden robots per jaar is 
een IRS Robotics refurbished robot een begrip.”

Herkenbare vooroordelen?
Patrick: “Jazeker, tot op zekere hoogte begrijp ik ze 
ook. We werken niet voor niets samen met Keyport, 
Brainport en de overheid aan de acceptatie en inte-
gratie van robots in het bedrijfsleven. Robots zijn ook 
voor kleinere bedrijven interessant; alles draait om 
total cost of ownership. Veel bedrijven zetten samen 
met ons de stap en zien na verloop van tijd zelf meer 
robotoplossingen. Als er één robot over de dam is, vol-
gen er vaak meer!” 

“Als er één (refurbished)
robot over de dam is...”

 Innovatie#
Patrick Waltmans

IRS Robotics Wat maakt 
Keyport?
De hele wereld gebruikt 
producten “made in Keyport”
Ken jij deze al?

Koma, ijskoud de beste 
• Familiebedrijf groeit uit tot wereldmerk  
• 160 medewerkers bouwen en beheren
 honderden koel- en vriesinstallaties per jaar 
• Koma levert aan: bekroonde patissiers,
 topchefs, sterrenhotels en bakkers 

koma.com

Liever LIVAR!
LIVAR heeft als enige varkensconcept het 3 sterren
Beter Leven-keurmerk.  

• Begonnen op de Abdij Libosch in Echt, 
 nu lopen ze rond bij 8 boeren in de regio
• Gevoed met regionaal geteeld graan
• LIVAR is verkrijgbaar bij de betere restaurants
 en speciaalzaken
• LIVAR varkens houden van mensen,
 je kunt ze gewoon bezoeken

livar.nl

Oogstrelend in aluminium gevelbekleding

Oogstrelend Eye Amsterdam
Euramax lakt rollen aluminium die verwerkt worden tot 
gevelbeplating. Zo kleurt Euramax de wereld. Letterlijk.

• 200 medewerkers
• 20.000 km gelakt aluminium per jaar
• Wereldwijde levering
• > 1.000 bouwprojecten per jaar
• Referentieprojecten op elk continent

euramax.eu

Natuurlijk lekker!

Groen op het
kleinste kamertje

• Van kantoorpapier naar toiletpapier
• Cradle to cradle, CO2-neutraal
• 100% veilig voor mens en milieu
• Hoogwaardige kwaliteit, 
 stijlvol design
• Compleet concept voor
 duurzaam toilet
• Lokaal geproduceerd in Swalmen

satinoblack.com

Duurzaamkringloop design!

Foto: Denis Guzzo

IRS Robotics (Budel) is betrokken bij het Keyport 
project Connected Learning over robotisering, 
helpt ondernemers aan refurbished robots en is 
sparringpartner voor onafhankelijk robotadvies.
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•  35 samenwerkingsprojecten tussen
 bedrijfsleven, onderwijs en overheid
•  89% ondernemers tevreden over aanpak
 en projectondersteuning
•  Multiplier 7,9 (tegen iedere €1 investeren 

marktpartijen € 6,9 in de regio)
• 13 made in Keyport awards
•  4 Publiek Private Samenwerkingsverbanden
 gericht op logistiek vakmanschap, gebouwde  
 omgeving, installatietechniek en maakindustrie
•  90% meer instroom techniekleerlingen in
 Keyport en Noord-Limburg
 •  90% van de onderwijsinstellingen zijn
 aangesloten bij Keyport activiteiten
•  Toonaangevende projecten als aanspreekpunten: 

- Maakindustrie: MakeTech Platform
 - Agribusiness: EAA, Economisch Actieprogramma  
  Agribusiness
 - E-fulfilment: E-Fulfilment Hub
 - Retail: RIC, Retail Innovation Centre
•  2500 MBO, HBO en WO studenten maken
 kennis met regionale bedrijven
•  3500 actieve studentenprofielen beschikbaar

54  |

Keyport in
kengetallen
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keyport.nl/dna

Aantal inwoners
Keyport-Regio 

225.000
Beroepsbevolking:
134.000

50

Brightlands Campus
Greenport Venlo
600 banen

Brightlands SMART Services Campus
500 banen

Brightlands Chemelot Campus
2000 banen

Brightlands Health Campus
9200 banen

12000 banen

9000 banen

2500 banen

7 campussen en 5 universiteiten
in een straal van +/- 50 km 

Aantal bedrijfs-
vestigingen

23.000

31% HBO / WO
45% MBO

Opleidings-
niveau

Banen (top 3 Zorg en welzijn, 
industrie en detailhandel) in
de Keyport-regio en 2.2 mln
binnen 1 uur reizen

118.000

7 Vliegvelden
Binnen 1,5 uur rijden

KEYPORT-REGIO
6 Midden-Limburgse en
1 Brabantse gemeente

Biedt meer dan 100 ha 
aan direct uitgeefbaar 
bedrijventerrein.

Keyport
Regio

eieren worden er in de
regio per jaar verwerkt.
(1000 per seconde)

4 Miljard

Maasplassen met:

GROOTSTE aaneengesloten
watersportgebied van NL!

3000 ha.

Foto: Limburg Marketing, Petra Lenssen en Travel the World.

Bruto toegevoegde
waarde Keyport ca.:

Waarvan
Agribusiness: 1,3 Miljard

7 Miljard

70% bezoekers binnen reistijd van 90 minuten

30% bezoekers uit 120 verschillende landen   
 waaronder China, Midden-Oosten,
 Rusland en Japan

(Vergelijk Efteling 5,4 mln.)

10e Plek
logistieke
hotspots

Bezoekers in het
Designer Outlet 
Roermond.

8 Miljoen

99%
Divers en
kleinschalig MKB
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leiden ze op. Onze studenten bezoeken het RIC voor 
theorielessen op locatie en we organiseren projecten 
met ondernemers. Er is bijvoorbeeld een plan waarbij 
mystery shoppers van onze opleiding winkels bezoe-
ken om vervolgens met de winkeliers hun ervaringen 
te delen. We leiden niet alleen jongeren op, we, zor-
gen er ook voor dat mensen die al in de sector werken, 
bijblijven. Daarom geven we training en cursussen aan 
ondernemers, winkeliers en winkelmedewerkers in 
de gehele regio. We bieden bijvoorbeeld praktische 
cursussen hospitality, Chinees, Frans of Duits aan. Op 
deze manier zetten we onze opleidingskennis in voor 
versterking van de kennis in de gehele branche.”

Innovatieve projecten
Renate Stallenberg, vierdejaars student commercieel 
management, uitstroom retailmanagement aan de 
Zuyd Hogeschool: “De projecten die we samen met het 
RIC uitvoeren maken de praktijk tastbaar. Tijdens de 
‘pressure cookers’ doen we onderzoek en komen we in 
korte tijd tot vaak verrassende, innovatieve inzichten 
waarvan je hoopt dat de opdrachtgever er ook echt 
wat aan heeft.”

Bijdragen aan verandering
Koen Nijpels, vierdejaars student commercieel ma-
nagement, uitstroom retailmanagement: “De onder-
zoeken via het RIC zijn altijd boeiend, omdat je met 
winkeliers en ondernemers spreekt en voor hen een 
plan ontwikkelt. Ik denk dat de retail de komende jaren 
verder verandert en dat je steeds meer digitale inno-
vatie op de winkelvloer zult zien. Interessant om deze 
ontwikkelingen op de voet te volgen.”

KEYPORT.NL  |  57

Angely Waajen-Crins, wethouder Roermond.

Dat het Retail Innovation Center (RIC) in Roermond zit, is geen toeval. Want wie Roermond 
zegt, zegt winkelen. Prachtige historische binnenstad, Designer Outlet om de hoek. Maar 
wie winkelen zegt, zegt ook verandering. Dat is precies de uitdaging waar het RIC zich 
doelbewust en met succes in vastbijt.

Retail helpen toekomstproof te worden
Wethouder Angely Waajen-Crins is portefeuillehouder 
Economische Zaken van de gemeente Roermond. Zij 
vertelt: “Binnen het RIC werken onderwijs, bedrijfsle-
ven en overheid samen aan de toekomst van de retail 
in de provincie. We voelen het als overheid en als de 
retailstad bij uitstek als onze opgave om ondernemers 
te ondersteunen bij de veranderingen in hun branche. 
Het is ons gezamenlijk belang; bedrijvige winkelstra-
ten bepalen de economische en sociale structuur van 
een stad. Tenslotte is retail een belangrijke banenmo-
tor. Daarom helpen we alle ondernemers in Limburg 
om toekomstproof te worden.”

Grote reikwijdte, veel projecten
Vivienne Curvers is programmamanager van het RIC. 
“We zijn gevestigd in Roermond, maar onze actieradius 
is groter. Veel centrummanagers en ondernemers van 

andere Limburgse gemeenten weten ons te vinden. 
Voor studenten van Gilde Opleidingen verzorgen we 
hier regelmatig lessen voor de retailstudenten. Met 
studenten van Zuyd Hogeschool doen we innovatie-
projecten.  We organiseren zinvolle evenementen zo-
als inspiratietours naar de Future Store in Arnhem of 
Home of Retail in Antwerpen. Maar winkeliers kunnen 
hier ook binnenlopen met een vraag over het online 
versterken van de winkel of de opzet van een social 
media campagne. We leggen verbanden tussen men-
sen en bedrijven, prikkelen en dagen uit om na te den-
ken over de toekomst in retail.”

Gilde veelzijdig actief
Peter Thuis, bestuursvoorzitter van Gilde Opleidingen:  
“Gilde heeft veel opleidingen die met retail te maken 
hebben, op alle opleidingsniveaus. Van bakker tot 
opticien, van verkoopspecialist tot retailmanager: wij 

Winkelen
in de toekomst

 Vrije tijd & toerisme#

Vivienne Curvers
Programmamanager RIC

In het RIC participeren Gilde Opleidingen, 
Gemeente Roermond, MKB Limburg, Provincie 
Limburg, Zuyd Hogeschool en Keyport. 

Koen Nijpels,
Vierdejaars student

commercieel management

Renate Stallenberg
Vierdejaars student

commercieel management
Angely Waajen-Crins
Wethouder Roermond

Retail helpen
toekomstproof

te worden
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“Niet alleen in je bedrijf werken, maar ook aan je bedrijf”. Deze quote van Jean-Paul 
Urlings van BizzDom geeft in één zin nut en noodzaak weer van ondernemersadvies en 
-coaching. Jean-Paul is samen met zijn teamleden verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het Business Roadmaps programma van Keyport. In onder andere de toeristische 

sector helpt en ondersteunt hij ondernemers. 

Jean Paul: “Met Business Roadmaps maken we een 
strategische visie voor de onderneming. Veel onder-
nemers zijn daar niet mee bezig, de waan van de dag 
regeert. Terwijl het zo belangrijk is om stil te staan, tijd 
te maken om op een andere manier naar je bedrijf te 
kijken. Business Roadmaps focust op drie stappen: 
ten eerste maken ondernemers een businessmodel 
waarin zij keuzes maken. Ten tweede gaan zij in op 
hun bestaansrecht; we gaan hierbij dieper in op de 
rol en de kracht van de ondernemer. Ten slotte maken 
we een praktisch en haalbaar plan om de strategie uit 
te voeren, de roadmap.” Kracht van het programma is 
dat ondernemers van elkaar leren. Naast individuele 
begeleiding bestaat het programma uit bijeenkomsten 
met collega-ondernemers. De strategische visie ont-
wikkelen de cursisten in een online omgeving, waarbij 

ze continu worden gesteund door hun coach en elkaar. 
Business Roadmaps is een sterke, praktische en haal-
bare manier om de ondernemer te laten bouwen aan 
eigen succes. En hoe meer succesvolle ondernemers, 
hoe sterker de regio!

Business Roadmaps

“Niet alleen in je bedrijf werken, 
maar ook aan je bedrijf”

Jean-Paul Urlings

Business 
Roadmaps
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Puur geluk
in Roerdalen

Jan den Teuling, wethouder gemeente 
Roerdalen: “Wat de Keyport-regio en 

onze gemeente typeert is rust, ruimte, 
groen en wonen. We hebben onze inwo-
ners veel te bieden: we zijn een prettige 
woongemeente met compacte kernen. 

 Vrije tijd & toerisme#

 Vrije tijd & toerisme#
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Jan den Teuling 
Wethouder Roerdalen

Onder de noemer ‘Klein geluk uit Roerdalen’ zijn door 
inwoners ‘geluksplekken’ bepaald, bijzondere plaatsen 
waar mensen tot rust komen, in beweging komen of 
zich kunnen bezinnen. En we hebben grote tuincentra 
die veel bezoekers trekken en een shoppingcentrum bij 
de grens dat een belangrijke regionale functie vervult. 
Ook voor toeristen zijn deze plekken aantrekkelijk, daar-
naast hebben we prachtige fietsroutes en nationaal park 
De Meinweg en het Roerdal. Er zijn grote trekkers in de 
omgeving zoals het outletcentrum en de binnenstad van 
Roermond en inspirerende steden als Maastricht, Düssel-
dorf en Aken op steenworp afstand.

We hebben een schat aan kunst, cultuur, natuur, design, 
winkels en culinair genot op een straal van 50-60 kilo-
meter rond onze gemeente. Door onszelf te verbinden 
met andere gemeenten, vergroten we de aantrekkings-
kracht van de regio. Dat geldt ook voor Keyport: door 
naar buiten te treden met de projecten en initiatieven 
die er nu zijn, vergroten we de succeskans en spreken 
we een grotere groep bedrijven aan. Dit magazine is een 
mooie stap in de goede richting!”
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Wat karakteriseert en onderscheidt de gemeente Maasgouw?
We vragen het aan wethouders Carla Peters en Johan Lalieu.  

Typisch woongenot
Carla: “In Maasgouw is het heerlijk wonen. Bos en wa-
terrijke natuur is er in overvloed, in de kernen zijn de 
basisvoorzieningen veelal op loopafstand: winkels, 
kinderdagverblijf, scholen en de huisartsenpraktijk. 
Bijna iedere kern heeft een basisschool, middelbare 
scholen zijn per fiets goed bereikbaar.”

Typisch economisch
Johan: “Recreatie en toerisme zijn van grote waar-
de voor onze lokale economie en onze inwoners. We 
stimuleren graag kansrijke economische initiatieven. 
Goed voorbeeld is de Nautische Boulevard in de ha-
ven van Wessem. We werken samen met ondernemers 
en de provincie aan een servicehaven die alles in huis 
heeft voor de pleziervaarder. Uniek in de regio!”

Typisch toeristisch
Carla en Johan vinden Maasgouw perfect voor een 
weekendje of een dagje weg. “Fietsen langs de kernen, 
struinen door Thorn, zwemmen in Panheel, lekker eten 
in Maasbracht , de vestingwerken van Stevensweert 
bezoeken, een bootje huren of een rondvaart doen… 
we kunnen het van harte aanbevelen. Samen met de 
Belgische gemeente Kinrooi werken we trouwens aan 
een grensoverschrijdende fiets- en wandelroute, ook 
die wordt prachtig.”

Typisch Maasgouw

 Vrije tijd & toerisme#

Johan Lalieu
Wethouder

Carla Peeters
Wethouder

Wat maakt 
Keyport?
De hele wereld gebruikt 
producten “made in Keyport”
Ken jij deze al?

Vekoma laat mensen wereldwijd 
genieten van Dutch Design!

Prowise digitaliseert 
klaslokalen van A tot Z met 
o.a. touchscreen lesborden

•  Doel: leren toegankelijker, leuker en
	 effectiever	maken
•  Ruim 200 medewerkers verdeeld over
 4 vestigingen in 3 landen
•  Hoofdkantoor in Budel
•  450.000 softwaregebruikers 
 in 21 landen
•  2,5 miljoen
 opgeslagen lessen
•  Samenwerking met
 Google, Microsoft,
 LG en Intel

prowise.com

Beeldschermcontrole met
de snelheid van het licht
 
• Hyperaccurate kleur/lichtmeting zoals menselijk oog
•  Wereldwijd meer dan 2.500 systemen in gebruik bij 

productie smartphones
• 100% ontwikkeld in Ittervoort
• Gebouwd in Weert en Ittervoort
• Snelste inline colorimeter ter wereld

admesy.com

Op het podium met
wereldsterren 
 
• Familiebedrijf met
 120 medewerkers
• Produceert concert-
 slagwerk en koper-
 blaasinstrumenten
• Waaronder 100
 pauken per week
• In totaal 14.000
 instrumenten per jaar
• Export naar 70 landen
• Winnaar van de Koning
 Willem I prijs 
• Winnaar Limburg
 Export Award

adams-music.com

Wijn uit ’t witte stadje
• In 2001 begonnen met wijnteelt 
• Gegroeid tot 6,5 hectare wijngaard
 rondom Thorn
•  Wijnbouwgebied “Maasvallei Limburg” 

eerste grensoverschrijdende regio in 
Europa met Beschermde Oorsprongs-

 benaming (BOB)
• Assortiment van 9 bijzondere wijnen
• Internationaal onderscheiden
•	 Proeflokaal	in	historische	kern

wijngoed-thorn.nl

Gemeente Maasgouw
heeft alles in huis voor

natuurgenieters

• Één van de grootste acht-
 banenbouwers ter wereld
• Koploper op het gebied
 van innovatie en adrenaline
•  Ontwikkeling en plaatsing
 topattracties in meer dan
 40 landen
•  Van de Booster Bike in
 Toverland tot de TRON Lightcycle
 Power Run © in Disneyland Shanghai
• 350 mensen werkzaam in Vlodrop
• Eigen achtbaanschool voor technische talenten
• Volop carrièrekansen in dynamische omgeving

vekoma.com

Booster Bike in Toverland
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De zeven parels
van Polman
Giel Polman voert met verve de directie van VVV Midden-
Limburg en van Limburg Marketing. Tevens is hij directie-
bestuurder van de samenwerkende VVV’s Limburg en het 
Routebureau Noord- en Midden-Limburg. Hij kent de speerpunten 
en aantrekkingskracht van de Keyport-regio als geen ander.
Uiteraard heeft deze natuurliefhebber en Bourgondiër pur sang zijn 
persoonlijke favorieten. Zijn zeven regionale parels deelt hij graag.

Weert
Vanwege het grensoverschrijdende karakter is Grenspark 
Kempen~Broek een van mijn parels. Dit natuurgebied is te 
vinden tussen Weert en Maaseik (B). Je kunt er grenzeloos 
genieten van de natuur waarin de mens het verschil maakt 
door fraaie architectuur, bewegwijzering en horecabeleving.  

Nederweert
Het unieke Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof is absoluut 
een parel. Hier houden zo’n 375 vrijwilligers oude ambachten en 
gebruiken  in stand. Er is altijd wel iets te beleven, voor zowel jong 
als oud. Van stroop koken en mandenvlechten tot de jaarlijkse 
imkerdag die ik, als verwoed hobby-imker, bijzonder waardeer. 

Cranendonk
Het Smokkelmuseum in Cranendonk is misschien 
een minder bekende parel. In deze regio werd in de 
oorlogsjaren tot de jaren 60 veel gesmokkeld. De arme 
boerenbevolking probeerde bij te verdienen door het 
smokkelen van rookwaren, boter, drank, etc. 
Het Smokkelmuseum in de VVV-winkel in Budel 
etaleert op boeiende wijze de vindingrijkheid van 
de smokkelende Cranendonckers.
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Leudal
Natuurpark Elisabeth hof en de Sint-Elisabeth watermolen is een 
combinatie van een stukje historie en natuurschoon. Toen in 1944 de 
Duitsers zich terugtrokken en de opgeslagen munitie tot ontploffing 
werd gebracht, werd de molen verwoest. Door inzet van velen is de 
molen weer in functie en profiteert het naastgelegen restaurant van 
de opgewekte groene stroom.  

Maasgouw
De Maasstadjes, allemaal behorend tot de gemeente 
Maasgouw, vormen samen in feite een compleet 
parelcollier! Het witte stadje Thorn met zijn imposante 
abdijkerk is welbekend in binnen- en buitenland. Maar 
ook Stevensweert, Maasbracht en Wessem hebben de 
authentieke charme van een historische stad aan het 
water. Sportief te ontdekken per fiets en veerpontje. 
Of lekker relaxed met de boot. 

Roermond
Aan het einde van de imposante Kapellerlaan ligt 
het Kapeller Kwartier, met vier bijzondere parels 
in het groen. De Kapel in ‘t Zand, het Kruisweg-
park, de Kepelse Meule en het Oude Kerkhof 
(d’n Aje Kirkhaof ). Deze allereerste begraafplaats 
van Nederland biedt bijzondere personen van 
allerlei gezinnen een laatste rustplaats, zoals de 
bemanning van een in WOII gecrasht vliegtuig.

Roerdalen
Paardrijden doe ik graag. Het liefst in het prachtige 
Meinweggebied. Het zal te maken hebben met het 
afwisselende landschap en de uitstekende bewegwij-
zering van de ruiterpaden. Persoonlijk vind ik de prima 
voorzieningen voor een natje en droogje een absolute 
pre, zoals als de gastvrije ‘Paarden Welkom-locaties’ 
voor  ruiter en paard.

Een historische 

watermolen 

in het groen

Groen zonder 
grenzen

Ruiterlijk
Roerdalen

Vindingrijke

smokkelaars

Giel Polman

Foto’s : Limburg Marketing, Petra Lenssen en Travel the World.
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Keyport werkt!
Terug- en vooruitblikken na zes jaar Keyport. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we 
verder? We spreken hiervoor met een bestuurlijke delegatie bestaande uit voorzitter
Jos Heijmans, bestuurslid Ruud Koppens (ETF), bestuurslid en ambassadeur 
Gé Moonen (Moonen Packaging) en programmamanager Ton Hagelstein. 

Jos: “Bij de start van Keyport in 2014 was het aftasten. 
Onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben een an-
dere dynamiek, andere belangen en andere handels-
snelheid. Het had tijd nodig om elkaar te leren kennen 
en op één lijn te komen. Maar we groeiden naar elkaar 
toe, door gedeelde ambities en doelen. Vanaf het be-
gin hebben we focus aangebracht door de program-
malijnen innovatie, ondernemerschap en arbeids-
marktoptimalisatie. Die focus zorgde voor groei, omdat 
het thema’s zijn die raakvlak hebben bij zowel onder-
wijs, overheid als het bedrijfsleven.” Gé vult aan: “We 
zagen dat ondernemers het voortouw namen. Zij zijn 
gewend om snel te schakelen en zijn onafhankelijk. 
Voor de overheid betekende de samenwerking vooral 

verder kijken dan de eigen grenzen. De kracht van het 
collectief inzien en ten volle benutten. De lijntjes tus-
sen onderwijs en bedrijfsleven waren ook nog dunner, 
minder concreet in die tijd. Ook dat is flink veranderd 
de afgelopen jaren.”

Praktisch en pragmatisch
Ruud: “Typerend voor Keyport is de pragmatische aan-
pak. Doelen formuleren, projecten opzetten en uitvoe-
ren. Niet te lang praten, maar doén. Mooie voorbeelden 
zijn de resultaten van de Techniekketen, het MakeTech 
Platform, Spark Tech Lab, e-Fulfilment Hub en het Eco-
nomisch Actieprogramma Agribusiness. Daar zijn we 
als bestuur dan ook trots op.” 

Vertrouwen en vrijheid
Ton: ”Als programmamanager ervaar ik een grote mate 
van vertrouwen en vrijheid om te werken aan alle 
doelen uit ons routeplan. De afgelopen jaren is veel 
werk verzet. We hebben onze naam gevestigd binnen 
het MKB. Onderwijsinstellingen weten ons te vinden. 
Overheid steunt ons. Nu is het tijd voor een volgende 
stap.”

Keyport 2021-2024
Jos: “Waar ik het meest trots op ben? Iedere euro geïn-
vesteerd in Keyport heeft een multipliereffect van bij-
na 8. Maar het gaat om meer dan financieel succes al-
leen. Het gaat ook om werkgelegenheid, leefbaarheid 

in de regio, welzijn. Dat ligt allemaal in het verlengde 
van het economische succes. Keyport 2021-2024 staat 
voor de deur. Komende periode schalen we op. De in-
terne structuur staat, het vertrouwen is er, de resulta-
ten zijn er. Keyport wérkt. De komende jaren zoeken 
we actief de samenwerking met andere netwerkorga-
nisaties om het bereik te vergroten en de sleutelpo-
sitie van de Keyport-regio verder te verzilveren. Ook 
kijken we over de landsgrenzen, op welke manier we 
daar kansen zien voor verbinding. Tot slot maken we 
werk van onze zichtbaarheid en branding. Keyport is 
een sterk merk. Dat mogen we meer uitdragen.”

Ruud Koppens (ETF)
Bestuurslid Keyport 

Jos Heijmans
Voorzitter Keyport

Ton Hagelstein
Programmamanager Keyport

Gé Moonen
Ambassadeur Keyport
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Voor mij betekent Keyport verbinding 
zoeken. De gedreven student met de 

innovatieve ondernemer. De bevlogen 
ambtenaar met de toekomstgerichte 

onderwijsinstelling. De vakdocent met
de medewerker. Overal lopen dit soort 

lijntjes tussen ondernemers,
onderwijs, overheid en inwoners.

En er is altijd plaats voor meer.

Jos Heijmans

Voorzitter Keyport

Verbinding
Keyport next level

Vanuit mijn baan als burgemeester weet ik: je kunt het niet 
alleen. En dat hoeft ook niet. Alleen ga je misschien sneller, 
samen kom je verder. Daarom is iedereen belangrijk. Nieu-
we kansen beginnen bij verbinding. Zo creëren we meer-
waarde. Voor onszelf, het bedrijfsleven, het onderwijs en 
de regio. 

Het magazine is een goede gelegenheid om te laten zien 
wat we in huis hebben. Zelf ben ik in ieder geval zeer aan-
genaam verrast door de diversiteit. In ondernemers, inno-
vaties en projecten. Het is de kunst om deze trein te laten 
rijden. Bijvoorbeeld richting Keyport 2021-2024, waar al-
weer de nodige lijntjes voor gelegd zijn. Hoe meer verbin-
ding, hoe meer resultaat. Zo is ook de toekomst Made in 
Keyport. 
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Sluit je aan
Ton Hagelstein, Programmamanager Keyport: 
“Als programmamanager ben ik vanaf het begin 
bij Keyport betrokken. Een mooie taak, omdat 
ik zie dat deze manier van werken zijn vruchten 
afwerpt. Het lukt ons om partijen bij elkaar te 
brengen. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven 
werken eensgezind samen in tal van projec-
ten. Maar ook tussen bedrijven, gemeenten en 
onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren 
waardevolle banden gesmeed. Met resultaat: 
want overleg is mooi, maar deze manier van 
werken levert meetbaar succes op. Zo is Keyport 
de motor voor economische ontwikkeling van 
de regio.”

Dit magazine staat boordevol inspirerende verhalen uit de 
regio. In Keyport houden we van aanpakken, zoveel is dui-
delijk. We nodigen iedereen uit om met ons mee te doen! 
We staan open voor innovatie, open voor samenwerking 
en zijn benieuwd naar jouw volgende plan. Wil je weten of 
Keyport iets voor je kan betekenen? Neem contact op met 
één van onze projectleiders, dan praten we snel verder. 

keyport.nl
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Keyport 
We maken het samen!

Dit magazine is gedrukt op 
papier met het FCS keurmerk.

Het internationale, onafhankelijke FSC-
keurmerk (Forest Stewardship Council®) 

verzekert dat grondstoffen voor hout- 
en papierproducten afkomstig zijn uit 

verantwoord beheerde bossen.


