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Keyport 
Jaarplan 2022

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

#Dé ondernemende regio

Dé ondernemende regio 
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Vrijdag 19 november jl., een artikel op 1Limburg online. Vandaag wordt de “Vakmanschaps-
agenda MBO 2030” gepresenteerd aan de provincie. De aanleiding? Het enorme tekort aan 
vakmensen. Met name in de zorg, bouw, horeca, logistiek en techniek. De drie mbo-colleges 
van Limburg luiden de noodklok. “De opleidingen staat onder druk. We kunnen dit niet alleen. 
We willen Mbo leerlingen meer gaan opleiden bij bedrijven. Zodat we jong talent voor de regio 
behouden. Met dit meerjarenplan willen we het tij keren.”

Dé ultieme rol voor Keyport, het verbinden van regionale 
bedrijven. Bovendien een illustratief voorbeeld voor de 
aanpak die Keyport in 2022 zal kenmerken: “We zitten aan 
de voorkant aan tafel. We voeren regie op de samenwer-
king, brengen onze eigen spelers in positie en haken de 
nodige partners aan. Samen zorgen we ervoor dat de lange 
termijn impact - die zo veel groter wordt - ten goede komt 
aan de regio.”

De eerste stappen voor de aangescherpte rol en aanpak 
zijn gezet. Keyport werkt aan Circulaire Economie Limburg 
met de Task Force Post Corona, SML, ESZL, Crossroads, Liof 
en provincie Limburg. En maakt een meerjaren programma 
voor Agrofood en de Maakindustrie Keyport-Noord-Lim-
burg samen met Crossroads.

Door te investeren in meer afstemming aan de voor-
kant, creëren we de schaalgrootte die nodig is voor meer 
langjarige, externe financiering. En dat past bij de pro-

gramma’s waar de majeure, bovenregionale uitdagingen 
van vandaag om vragen. We willen van losse projecten 
met verlenging naar duurzame samenwerking met impact. 
Waarbij we tussentijds waar nodig kunnen aanscherpen 
en prioriteren. 

Samen voorop met meer oog voor de impact op 
lange termijn.
Voor u ligt dan ook een jaarplan, waarin niet alles is dicht-
getimmerd. Het biedt de kans om gedurende 2022 met 
elkaar de juiste afwegingen te maken. De piketpalen hier-
voor zijn door het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur 
en het kernteam tijdens de strategie dag op 14 oktober 
gezet. 

Inleiding

Keyport
Dé ondernemende regio
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Het jaarplan 2022 is onderdeel van het Routeplan Keyport Next Level (2021-2024). Met het 
routeplan geven we richting aan de regionale ambitie en bieden we antwoord op de grote 
uitdagingen die er liggen. Dat doen we goed. Onze projecten kunnen rekenen op een breed 
draagvlak binnen en buiten de regio. Dat zien we terug in de gerealiseerde multiplier van 8 
(tegen iedere 1€ staat een bijdrage van derden van € 7). En in de bovenregionale interesse in 
samenwerking met de projecten die Keyport initieert en uitvoert. 

 

Routeplan Keyport
Next Level 2021-2024
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Onze projecten kunnen rekenen op een 
breed draagvlak binnen en buiten de regio
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Wij maken het samen in dé ondernemende regio
Strategiedag kernteam, bestuurders en communicatieteam Keyport
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Organisatie

Wat gaan we doen?
 

Professionaliseren organisatie, effectievere inzet en uitbreiding van capaciteit 

Hoe:

• De start
  Keyport heeft zich vanaf 2014 ontwikkeld tot een resultaatgerichte uitvoerings- en netwerkorganisatie. Keyport 

is initiator en ontwikkelaar van structuurversterkende projecten en activiteiten. En Keyport participeert in (bo-
ven)regionale en provinciale samenwerkingsverbanden die van toegevoegde waarde zijn voor de realisatie van 
Routeplan Keyport Next Level. 

• In 2020-2021
  In 2020-2021 is vooral geïnvesteerd in het ophalen van vragen en behoeften bij ondernemers. Tegelijkertijd 

hebben we ingezet op het informeren en aansluiten van ondernemers op het netwerk, de projecten en initi-
atieven. Gezien de Covid-19 maatregelen geen gemakkelijke opgave. Toch heeft deze aanpak geleid tot meer 
bekendheid bij ondernemers (netwerken), vertrouwen in onze toegevoegde waarde en een sterkere focus op de 
lange termijn.

• Meer schaalgrootte, meer impact
  Intussen zijn ook de eerste stappen gezet naar meer (boven)regionale, lange termijn projecten zoals Circulaire 

Economie Limburg (Task Force Post Corona ML, Keyport, ESZL, Crossroads, Liof en provincie Limburg), Agropro-
gramma Keyport-Noord-Limburg, Maakprogramma Keyport-Noord-Limburg en de MKB Deal 2020: Digitalisering 
in het MKB. Een aanpak die werkt!

• In 2022: een duidelijke keuze
  Immers, bij voldoende schaalgrootte, creëer je ook de potentie voor het aanboren en borgen van meerjarige 

externe financiering (provinciale, nationale en Euregionale/Europese middelen). En dat is nodig om de majeure, 
vaak bovenregionale uitdagingen daadwerkelijk het hoofd te kunnen bieden. 

  In 2022 gaan we dan ook vol inzetten op strategische en tactische afstemming met (boven)regionale partners. 
Dat kost tijd. En het vraagt om de juiste capaciteit. Allereerst gaan we de interne organisatie beter ‘oplijnen’ en 
algemeen bestuur en Kernteam meer in positie brengen. Daarnaast gaan we verkennen of en onder welke voor-
waarden triple helix partners capaciteit ter beschikking kunnen stellen (voor het uitvoeren van regionale taken)

  De business developers blijven investeren in het ondersteunen en begeleiden van ondernemers in hun groeiam-
bities.

Governance

Hoe:

Strategisch overleg Kernteam – algemeen bestuur
De ambitie, doelstellingen en programmalijnen van het Routeplan Keyport Next Level sluiten aan bij de uitdagin-
gen waar de regio voor staat. Dat is nog eens bevestigd tijdens het strategisch overleg tussen het algemeen be-
stuur en het Kernteam op 14 oktober jl. Wat daarnaast ook duidelijk werd: Om daadwerkelijk verschil te maken en 
voldoende impact te genereren, zullen we scherpe keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld het thema arbeidsmarkt, 
dat is  heel breed. Welk aspect heeft nu prioriteit? Waar zetten we onze (beperkte) tijd en middelen op in?
  
 Voortaan gaan het algemeen bestuur en het Kernteam samen voorop in het maken van de juiste keuzes en het 
stellen van prioriteiten, binnen de gekozen Keyport thema’s. Deze lange termijn thema’s zijn nog steeds de basis 
voor het samen met relevante partners, binnen en buiten de regio, initiëren en ontwikkelen van economische 
structuurversterkende activiteiten.
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Organisatie

Wat gaan we doen?

Intensiveren afstemming en samenwerken met partnerorganisaties op regionaal
en bovenregionaal niveau

Hoe:

Keyport investeert continu in de samenwerking en afstemming met partners die vanuit de eigen taken en doelen 
een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale economie. 

In 2022 gaan we de (boven)regionale afstemming en samenwerking verder intensiveren. Zo kunnen we niet alleen 
gerichter en doelmatiger inspelen op ontwikkelingen in de omgeving. 
Door krachtenbundeling - ook in de uitvoering -  bereiken we tegelijkertijd de gewenste schaalgrootte voor het 
aantrekken van externe, lange termijn financiering. 

Partijen waar we afstemming mee zoeken zijn: provincie Limburg, en Noord-Brabant, Liof, Ondernemend Limburg, 
OML, Task Force Post Corona Midden-Limburg, SML, onderwijspartners, arbeidsmarktregio’s, UWV, WSP’s, Business 
Innovatieteam Team Limburg, ESZL, Crossroads, EnZuid,  Brightlands campussen, 

Tussentijdse evaluatie Routeplan Keyport Next Level 

Hoe:

Resultaten meten t.b.v. financiering 2023-2024
Het Routeplan Keyport Next Level kent een doorlooptijd van 4 jaar (2021-2024). De financiering is geregeld tot en 
met 2022. Overeenkomstig de afspraak met de gemeenteraden volgt er medio 2022 een tussentijdse evaluatie die 
als basis dient voor de besluitvorming over de financiering voor de periode 2023-2024.

Financiering 2023-2024

Hoe: 

Het besluitvormingsproces voor de financiering van het Routeplan 2023-2024 wordt na de zomer opgestart. Be-
gin/medio september organiseren we een symposium waarin Keyport de (nieuwe) raadsleden en colleges van 
B&W informeert over de uitkomsten van de evaluatie. Daarbij geven we een doorkijk naar de speerpunten in 
2023-2024 en de financiering hiervan. Daarnaast zal Keyport de financieringsaanvragen per gemeente toelichten 
in de commissievergaderingen of in de gemeenteraad.
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Organisatie

Wat gaan we doen?

Projectmonitoring

Hoe:

Veel van de projecten die Keyport ondersteunt, worden na afloop van de Keyport bijdrage gecontinueerd. Dit bete-
kent dat er voldoende draagvlak is om deze projecten, ook zonder financiële bijdrage van Keyport, te continueren. 
En dat ze dus in een bepaalde behoefte voorzien.

Afgesproken is dat deze projecten ‘Keyport projecten’ blijven. Keyport verwijst ondernemers door en we nemen de 
successen en resultaten mee in de communicatie. Andersom communiceren de verantwoordelijke projectorgani-
saties hun deelnemers over Keyport(-ontwikkelingen). Zo blijven we elkaar versterken. 

Het effect van activiteiten en projecten is veelal pas na 2-4 jaar goed zichtbaar en meetbaar. Voor het meten van 
de toegevoegde waarde van Keyport projecten en activiteiten, is structurele monitoring dan ook van belang. Mo-
nitoring is een continu proces van bijhouden en analyseren van interventies, de voortgang en  geplande en onge-
plande effecten. Lessen die voortkomen uit de monitoring worden gebruikt om waar nodig bij te sturen

Om de kwaliteit van de uitvoering van projecten te verbeteren, maximaal rendement te realiseren en de commu-
nicatie hierover te intensiveren en optimaliseren, gaat Keyport in 2022 meer investeren in structurele monitoring 
van activiteiten en projecten.
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Beeldschermfabrikanten wereldwijd kiezen 
Keyport, kiezen Admesy

Beelden uit één van de campagne video's – Keyport, dé ondernemende regio
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Innovatie

Wat gaan we doen?
 

Bewustwording creëren over het belang van innovatie en het samen met partners
mogelijk maken van vervolgstappen.

Prioritaire thema’s: digitalisering, circulaire economie.

Doelstelling:

•  200 bedrijven nemen deel aan bijeenkomsten waarin digitalisering en circulariteit centraal staan.  Denk bij-
voorbeeld aan bijvoorbeeld smart robotica, Internet of Things, AI, VR, Data, Block Chain, sensoring, maar ook aan 
technologische ontwikkelingen die nodig zijn in relatie tot de transitie van lineair naar circulair.

  Tijdens deze bijeenkomsten staat de bijdrage van technologische oplossingen en innovaties als antwoord op 
economische en maatschappelijke vraagstukken centraal.

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

•  100 innovatievragen van regionale MKB worden beantwoord door inzet van het Keyport netwerk of door
 Keyport projecten.

Bevorderen van samenwerking tussen MKB onderling en tussen MKB en kennissen
onderzoeksinstellingen (breed als ook op thema’s digitalisering en circulariteit).

Doelstelling:

•  50 bedrijven participeren in (boven)regionale of Euregionale clusters/projectgroepen bestaande uit MKB en/of 
kennis- en onderzoeksinstellingen binnen de regio en/of met partners buiten de regio.

•   50 bedrijven maken kennis met onderzoeksfaciliteiten en kennisaanbod bij de Brightlands campussen en/of 
campussen binnen de EnZuid regio’s.

Samenwerking partners m.b.t. aanbod van kennis, activiteiten en financieringsmogelijk-
heden van innovatie en specifiek op de thema’s digitalisering en circulariteit.

Doelstelling:

Door het bundelen van krachten en afstemmen van activiteiten voor het mkb wil Keyport zowel duidelijkheid in 
het aanbod als ook meer impact realiseren. 

Keyport wil verkennen welke acties en activiteiten gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden en welke afspraken er 
gemaakt moeten worden om een zo groot mogelijk rendement voor ondernemers en regio te kunnen realiseren. 
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Innovatie

Wat gaan we doen?

Financiële ondersteuning voor innovatie

Doelstelling:

25 bedrijven worden ondersteund bij het verwerven van subsidies of andere vormen van financiering t.b.v. de 
ontwikkeling en/of marktimplementatie van innovaties. Middels het subsidie Start fee fonds blijft Keyport het mkb 
ondersteunen bij de verkenning en aanvragen van (provinciale, nationale , Euregionale of Europese) subsidies. 
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Attractieparken wereldwijd kiezen
Keyport, kiezen Vekoma

Beelden uit één van de campagne video's – Keyport, dé ondernemende regio
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Ondernemerschap

Wat gaan we doen?
 

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

Doelstelling:

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

•  200 ondernemers nemen deel aan themabijeenkomsten bij onderwijsinstellingen, kennis- en onderzoeks-
 instellingen.

•  25 bedrijven, waarvan minimaal 5 startende en/of snelgroeiende bedrijven worden ondersteund bij het opstel-
len van strategie-, business- en/of financieringsplannen.

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

•  50 ondernemers nemen deel aan kennisuitwisselings-bijeenkomsten op de Brightlands campussen en/of andere 
EnZuid Campussen.
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Keyport, dé ondernemende regio
Beelden uit de Keyport animatie/video
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Arbeidsmarktoptimalisatie – Zichtbaarheid - 
Branding

Wat gaan we doen?
 

Ondersteunen van werkgevers bij het oplossen van personeelsvraagstukken en het
intensiveren van de afstemming over arbeidsmarktontwikkelingen en -oplossingen.

Doelstelling:

•  Het ondersteunen van werkgevers bij het oplossen van personeelsvraagstukken. Dit in nauwe samenwerking en 
afstemming met de arbeidsmarktregio's, werkgevers-servicepunten, UWV en andere relevante partners/initiatie-
ven (Leer Werk Loket, LEO, Limburg Leert) en onderwijsinstellingen (o.a. Vakmanschapsagenda MBO Limburg, CIV 
maakindustrie, Digiwise, CIVIL, CIV logistiek).

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

Zichtbaar maken van carrièrekansen, branding van de regio

Doelstelling:

Initiëren van activiteiten (of projecten) die bijdragen aan het opleiden en vinden van goed opgeleid personeel, het 
zichtbaar maken van carrièremogelijkheden bij het regionale bedrijfsleven (o.a. Meet the Youngsters, Kies Keyport, 
Keyport Meets| De regio in je rugzak) en de stimulering van de inzet van stagiaires en afstudeerders. Dit in nauwe 
samenwerking en afstemming met o.a. de Task Force Post Corona Midden-Limburg, triple helix partners en strate-
gische partners (o.a. Gilde Opleidingen, Yuverta, Fontys, Zuyd Hogeschool, arbeidsmarktregio, Werkgeversservice-
punten, Ondernemend Limburg, ENZuid).

Daarnaast zal via de branding campagne ‘Keyport - De ondernemende regio’ naast het zichtbaar maken van carri-
èrekansen ook geïnvesteerd worden in het branden van het vestigingsklimaat en regio. Ook hier gaan we krachten 
bundelen met andere regionale partners (SML, Task Force, City marketing, etc.).

Stimuleren van ‘Leven Lang Ontwikkelen’

Doelstelling:

•  Het, samen met de (onderwijs)partners, ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven voor werkgevers en
 werknemers gericht op het stimuleren en implementeren van Leven Lang Ontwikkelen. 

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

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

•  100 (zittende) werknemers hebben deelgenomen aan scholings- en opleidingstrajecten.
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Arbeidsmarktoptimalisatie – Zichtbaarheid - 
Branding

Wat gaan we doen?
 

Behoud en aantrekken van talent

Doelstelling:

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

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

• 1000 vmbo-leerlingen hebben kennisgemaakt met het regionale bedrijfsleven.

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

•  Ontwikkelen en faciliteren van en/of participeren in activiteiten die tot doel hebben hbo studenten stage te laten 
lopen / te laten afstuderen bij in de regio gevestigde bedrijven. 

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

Doelstelling:

Het wordt steeds moeilijker om de personeelsvraag te beantwoorden en de openstaande vacatures in te vullen. 
In afstemming met haar partners zal Keyport verkennen welke concrete mogelijkheden er zijn om internationale 
werknemers, statushouders, 50-plussers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ‘fit’ te maken voor de re-
gionale arbeidsmarkt. Het streven is om in 2022 minimaal 50 vacatures in te vullen door kandidaten uit genoemde 
doelgroepen.

Technologische oplossingen en innovatie als antwoord op het personeelstekort

Doelstelling:

Samen met partners gaan we inzetten op het stimuleren van technologische oplossingen en innovaties als
antwoord op economische en maatschappelijke vraagstukken zoals het groeiend personeelstekort.



KEYPORT.NL  |  17

Keyport Ondernemersontbijt
In elke Keyport gemeente worden interactieve sessies georganiseerd.

Op de foto de ontbijtsessie in Nederweert bij gastheer CortoClinics. 
Met als doel: elkaar informeren, inspireren én netwerken. 
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Communicatie

Wat gaan we doen?
 

•  Meer regie op samenwerking in communicatie door proactieve sturing op het
 verbinden van kennis, netwerk en projecten. Voor meer impact en resultaat. 

• Lopende projecten ondersteunen en verbinden. Resultaten continu delen.

• Triple helix partners benaderen voor actieve deelname. 

•  Activeren van het netwerk en stakeholders  van Keyport voor een optimaal bereik,
 binnen en buiten de regio.

Hoe pakken we het aan:

• Oplijnen interne organisatie en communicatie.

  Projectleiders en betrokken partners stimuleren (en controleren) om meer actief Keyport uit te dragen in hun 
communicatie. Het gezamenlijke netwerk meer inschakelen om de bekendheid van de regio te vergroten o.a. 
door het delen van de campagne ”De ondernemende regio” (zie uitleg verderop)

 
  Communicatief ondersteunen en versterken van lopende Keyport projecten zoals Meet The Youngsters, Regio in 

je Rugzak en Kies Keyport.

 Vergroten van bekendheid en deelname bij ondernemers en studenten.

•  Themabijeenkomsten voor ondernemers uit de verschillende Keyport gemeenten (netwerkversterking). Zowel 
online (Webinars e.d.) als offline. Gericht op actuele thema’s zoals duurzaamheid, arbeidsmarkt en innovatie. Met 
als doel om ondernemer te informeren en te activeren (deelname).

•  Periodieke info voor beleidsteams economie, onderwijs en arbeidsmarkt over de activiteiten en projecten van 
Keyport. Zowel schriftelijk, als in fysiek overleg.  

•   Intergemeentelijke bijeenkomsten voor de beleidsteams economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Met als doel het 
uitwisselen van kennis over relevante ontwikkelingen en het  verkennen van samenwerking.

• 4 thematische Keyport artikelen voor zakenblad – Keyport uitgegeven onder ondernemers in Keyport regio.

•  4 thematische Keyport artikelen en acties voor de Limburger en Wij Limburg gericht op ondernemers en studen-
ten in en buiten de Keyport regio.

• 18 x per jaar de Keynote, digitale nieuwsbrief.

•  Uitbreiden van sociale media activiteiten en vergroten bereik (twitter, LinkedIn) door vergroten ambassadeurs-
netwerk.

•  4 thematische online marketing campagnes (google Adwords en Google Display) om bekendheid en betrokken-
heid onder  doelgroep ondernemers en studenten in en buiten de regio te vergroten.
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Communicatie

Wat gaan we doen?
 

De triple helix partners sterker betrekken bij de activiteiten van Keyport door het
faciliteren en organiseren van informatie- en afstemmingsoverleg. Ook met partners.

Hoe pakken we het aan:

•  In overleg met de portefeuillehouders economie/onderwijs ontbijtsessies organiseren voor ondernemers en
 onderwijs. Het streven is om minimaal 2 x per jaar in elke Keyport gemeente een ontbijtsessie te organiseren.

•  Organisatie van ‘Keyport in bedrijf’ in iedere Keyport gemeente. Bedrijfsbezoek en informatieavond over regio-
nale ontwikkelingen voor de gemeenteraad, commissieleden en College B&W (per gemeente).

•  Organisatie van een Keyport informatieavond voor (nieuwe) raadsleden en college van B&W van de aangesloten 
gemeentes. Uitvoering na de zomer. Tijdens de bijeenkomst staan de uitdagingen, de werkwijze en de behaalde 
resultaten van Keyport centraal.  

•  Het breed delen van Keyport projecten, activiteiten en bedrijven met de strategische partners in en buiten de 
regio. 

•  De samenwerking met deze partners intensiveren door gebruik te maken van elkaars communicatieplatform en 
agenda (LWV, MKB Limburg, LLTB, SML, Liof, BITL, Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant, ENZuid regio’s). Ook 
de campagne “Dé ondernemende regio” wordt op deze manier breed gedeeld.

• 4 keer per jaar wordt de inhoudelijke voortgang jaarplan 2022 gecommuniceerd met stakeholders.

•  Zichtbaarheid en carrièrekansen van Keyport vergroten om de talenten binnen en
 buiten de regio te boeien en binden.

•  Campagne “Keyport, Dé ondernemende regio” verder door ontwikkelen waarin we
 laten zien welke wereldspelers Keyport heeft, waarom ze kiezen voor deze regio en
 welke carrièrekansen ze bieden.
 
•  Naast het gezonde vestigingsklimaat, komt ook het prettige woon- werk en leefklimaat  

aan bod.

•  De campagne richt zich op ondernemers, studenten en werknemers in én buiten de
 regio. 

• Het is de wens deze campagne ook tot ver buiten de regio uit te rollen.

Hoe pakken we het aan:

• Opzet en uitvoering positioneringscampagne Keyport, “Dé ondernemende regio”. 
  Maken en delen van een doorlopende serie video’s (± 12 per jaar) en testimonials van aansprekende onder-

nemers in de Keyport regio. De video’s en ondernemersverhalen worden gedeeld op de Keyport media en die 
van partners. Het is de wens om de video’s ook buiten de regio te promoten. Opschaling mogelijk bij voldoende 
budget.

•  Ontwikkeling bovenregionale billboardcampagne  “De ondernemende regio”. Uitvoering afhankelijk van beschik-
baar budget.  
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Communicatie

•  Realisatie en promotie van een gratis toolkit met online en offline communicatiemiddelen om de campagne “De 
ondernemende regio” uit te dragen. Deze toolkit wordt actief bij de stakeholders onder de aandacht gebracht.

•  Vergroten van de employer branding en bekendmaking van carrièrekansen in de regio door de campagne “De 
ondernemende regio”. Dat doen we in samenwerking met lopende projecten zoals Meet the Youngsters en Kies 
Keyport. Waarbij we inzetten op de organisatie van Keyport college tours en employer brandingssessies voor 
bedrijven.

      
  Hierbij actief studenten betrekken in het maken en promoten van aansprekende communicatiemiddelen. Behaal-

de successen door deelname aan de Keyport projecten worden continu gedeeld door de triple helix partners en 
andere stakeholders onder de titel “De ondernemende regio”. Belangrijkste doel: het vergroten van de zichtbaar-
heid, carrièrekansen en trots van de regio.

•  In overleg met partnerorganisaties zoals OML, SML, LIOF, Rabobank, LWV, MKB, LLTB, etc. afstemmen hoe we de 
positionering en bekendheid van “De ondernemende regio” kunnen uitrollen, verbreden en versterken binnen 
en buiten de regio. Hierbij kunnen we de speerpunten van de partnerorganisaties meenemen in de invulling van 
de campagne én de keuze voor de ondernemers in de campagne.
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Ferrari World kiest voor Keyport, kiest voor Euramax uit Roermond. Een knap staaltje 

aluminiumkunst! Dat is het felrode aluminiumcoated dak van Ferraripark Dubai. Ook 

Eye Amsterdam en de Borisof sport Arena in Belarus zijn blikvangers met de handte-

kening van Euramax. Topkwaliteit uit een snel groeiende regio. Meer weten over de 

ondernemende regio? Kies voor Keyport! [Website link]

Keyport | Dé ondernemende regio.

Disney World kiest voor Keyport, kiest voor Vekoma uit Vlodrop. Disney is grootafne-

mer van Nederlandse attractiebouwer al zullen zij dat nooit aan de grote klok hangen. 

In elk Disney-park staan achtbanen van Vekoma. In Disneyland Paris werden Big 

Thunder Mountain en Space Mountain door de Limburgers van een achtbaan voor-

zien. Een fraai staaltje ondernemen in Keyport. Meer weten over dit succesverhaal? 

Kies voor Keyport! [Website link]

Keyport | Dé ondernemende regio.

Disney 
kiest voor Keyport

kiest voor Vekoma
Ferrari 
kiest voor Keyport

kiest voor Euramax

Keyport   Dé ondernemende regio

Admesy wil wereldleider worden in kleur- en lichtmetingen. Bijna iedereen heeft ap-

paratuur in huis die door Admesy is gemeten. Inmiddels weet dan ook de hele wereld 

Admesy te vinden. Aansprekende namen als Samsung en Apple kloppen voor hun 

smartphone metingen aan in Ittervoort. Voor CEO Steven Goedstouwers is Keyport dé 

perfecte regio om te ondernemen. Ook ondernemen in de Keyport regio? Kies voor 

keyport! [Website link]

Keyport | Dé ondernemende regio.

Admesy 
kiest voor ondernemen

kiest voor Keyport

Crossmediale storytelling
Beelden uit de presentatie; Branding Keyport
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De Keyport gemeenten dragen voor de periode 2021-2022 gemiddeld € 2,47 per inwoner per 
jaar bij t.b.v. de uitvoering van het Routeplan Keyport Next Level. 

 

Begroting procesmiddelen 2022: € 415.000 
• Organisatie € 275.000
• Communicatie & Publiciteit € 97.500
• Overige organisatiekosten (o.a. deelname ENZuid) € 32.500
• Monitoring en evaluatie € 10.000

Voor het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van projecten heeft Keyport 2022 € 614.521 begroot. Dit is inclusief
€ 82.000 t.b.v. programma zichtbaarheid en branding. De cofinanciering voor de projectontwikkeling en –uitvoering wordt 
door het bedrijfsleven, onderwijs en/of overige partners bijgedragen. 

Financiën
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