
Het binden, boeien en benutten van talent in de (EU)regio



Verhaal MTY

Onze kracht

Wat wij geloven

Onze toegevoegde waarde

Employer branding



Triple Helix

Student



Onze kracht

Wij laten zien welke mooie bedrijven en carrière 

kansen de (Eu)regio te bieden heeft en daarmee 

tegelijkertijd jongeren ondersteunen in hun keuzes. 

Dit met als doel een regio waar talent graag aan de 

slag gaat bij de regionale bedrijven. – DGA Jos 

Meessen



Wij geloven in:

• Jongeren ondersteunen in hun toekomstige keuzes 

door ze een regionale arbeidsmarktoriëntatie te 

bieden. 

• Bedrijven middels Employer Branding in contact 

brengen met jong talent. 

Daarmee ondersteunen we de Euregio in het boeien

en binden van talent. We willen jongeren laten zien 

welke mooie bedrijven er zijn in de (Eu)regio en ze zo 

helpen met het maken van keuzes.



Grote Bedrijven MKB Bedrijven

Ja, ik herken het bedrijf

Ja en ik weet wat het bedrijf 

doet

Nee, ik herken het bedrijf niet

21% 13%

14% 7%

65% 80%

Onbekend maakt onbemind

Onze toegevoegde 

waarde



Keyport
College tour

Tour de Keyport

Meet the Youngsters
platform

Vlog & VR-Experience

Aantrekkelijkste 
Werkgever van 

Limburg

Social media kit

Serious gaming

10.000 studenten
540 bedrijven

Regio in je rugzak

Gastcolleges

Internationale 
ambitie

Subsidiepartner 
Europees 

Interreg-programma

Onze projecten



11 

scholen

2.025 

leerlingen

78 

lessen



Nieuwe Keyport events

Nieuwe events zoals:
“Tour de Keyport” (studenten gaan op bedrijfsbezoek) en
“Keyport College Tour” (ondernemers op het podium 
voor een volle collegezaal) gaan we studenten en 
bedrijven gericht met elkaar in contact brengen. 

Het uiteindelijk doel is dat studenten, jong talent en MKB 
bedrijven elkaar beter gaan vinden.



Professionele

vlog

Weert

Roermond



Escape en VR-experience



De krapte op de arbeidsmarkt treft steeds meer 
beroepsgroepen, herkent u dit?

met Kies Keyport brengen we studenten en MKB 
bedrijven doelgericht bij elkaar. Om u een 

voorsprong te geven op de arbeidsmarkt en 
jongeren voor uw bedrijf te interesseren.

Maak gebruik van uw voucher (€1.250,- korting)*

*voor meer informatie, zie onze flyer


