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lnteiding
Voor u tigt het jaarptan 2019 van l(eyport. Het jaarplan 2019 is een concrete uitwerking van het
routeptan 2OL6-2O2O. l(eyport 2o2o is de samenwerkingtussen zes Midden Limburgse gemeenten Leudat, Maasgouw, Nederweert, Roerdaten, Roermond, Weert, de Brabantse gemeente Cranendonck,
ondernemers, onderwijs- en kennisi nstettingen.
Naast het bevorderen van innovatie en het versterl<en van
het ondernemerschap zalin2079 wederom sterl< de nadrul<
tiggen op de program mal.ijn arbeidsmarl<toptimalisatie.
De l<rapte op de arbeidsmarkt zal de l<omende jaren atteen
maar toenemen. Het regionate bedrijfsleven schreeuwt om

goed opgeteid (technisch) en gemotiveerd personeet. Om
aan de vraag naar personeel te kunnen btijven votdoen,
moeten ondernemers, onderwijs en overheid gezamentijk
werl<en aan optossingsrichtingen.
De veranderende arbeidsmarl<t, ats gevotg van robotisering,
digital.isering, het [anger moeten doorwerl<en en de afname
van de beroepsbevotl<ing dwingt ons op een andere manier
te kijken naar het zittend personeel, maar ool< naar andere
doetgroepen zoats de oudere medewerl<er en statushouders.

Daarnaast moeten we blijven investeren in het boeien en
binden van jong tatent voor de regio.

verbindei aanjager en initiator van regionate economische
activiteiten te l<unnen waarborgen en uit te bouwen. Het
versterl<en van de regionale structuur kan l(eyport niet
alleen reatiseren. ln 2oL9 zaL l(eyport de samenwerking
met de tripte hetix partners en de regionate partners 5ML en
OML verder concretiseren en versterken.

Samen met de tripte hel.ix partners wit l(eyport invutting
gegeven aan die activiteiten die een significante
bijdrage l<unnen leveren aan het verbeteren van het
vestigingsktimaat en de versterl<ing van de economische

structuur van l(eyport.

Hierbij beperl<en wij ons niet enkel tot samenwerl<ing
binnen het l(eyport 2020 werl<gebied maar zoel<en wij ook
de samenwerking op met partners buiten de l(eyport regio.
Hierbij verl<ennen wij nadrul<l<etijk de mogetijl<heden om
aan te sluiten bij de provinciate agenda's, de Strategische
lnvesteringsagenda (SML) maar ook bij Europese subsidieprogramma's.

Het uitvoerend team wordt uitgebreid. Dit is nodig om de
ambitie en doetstetlingen te l<unnen reatiseren en de roI van

Strategische doetstetlingen
Routeplan 2OL6-2O2O
De ambitie vaR Keyport 202O is versterking van de regionale economische structuur en het
verbeteren van het vestigingslttimaat. Voor 2O2O moet er in de regio het nodige gebeuren, zodat we
ktaar zijn voor de toekomst. Om dit te realiseren werkt l(eyport 2O20 aan:

i']

it] net behoud van het aantal banen en creêren van

i']
itl
it]

i'l

werkgelegenheid.
Het verbeteren van de bedrijfs- en concurrentiepositie
van het bedrijfsleven.
Het creëren vðn een vraaggericht opteidingsaanbod.
Het creêren van optossingen voor de vervangingsvraag
van beschikbaar personeet.
Het verbeteren van de arbeidsproductiviteit.

Om de ambitie van l(eyport 2020 te l<unnen realiseren
is deze, in afstemming met vertegenwoordigers van de
tripte hetix organisaties, vertaatd en vastgestetd naar
strôtegische doeLstettingen voor de periode tot en met
2020. Doetstettingen die ats teidraad dienen voor het
entameren, ontwikl<eten en uitvoeren van economische

ln zozo zijn de jaartijl<se investeringen in vaste activa
door de bedrìjven en maatschappetijke organisaties
in de l(eyport 2o2o regio toegenomen tot gemiddel.d
€ 1.500 mitjoen per jaar (2008 -2010 investeringen
€ 1.200 mitjoen per jaar).

i'l

ln zozo heeft het aantat bedrijfsuitbreidingen, nieuwe
vestigingen en aantal starters in de regio l(eyport 2o2o
een positief satdo. Daarbij neemt het aantaI starters dat
na vìjf jaar nog steeds actief is toe (2011- 2012 sðldo
van nieuwe vestigingen -22, in 2ot2 was nog 57o/o van
het aðntaI stðrters in 2007 actief).

structuurversterl<ende projecten en activiteiten in cn voor
de regio l(eyport 2020.

i'l

ln zozo is het (negatieve) verschil tussen het BRP per
inwoner in de regio l(eyport 2020 en het BBP per inwoner
in Nedertand gehalveerd (2010 BRP van 92o/o).

i'l

ln zozo wordt er jaartijks gemiddetd 290 mitjoen euro
geinvesteerd i n d e l(eyport 2 0 2 0 regio door de overheden.
Ool< committeert de overheid zich voor substantiête
bedragen aan investeringen in infrastructuur en onderwijs (2 o1o gemiddelde investe ring € 269 mìtjoen).

i{

ln zozo is de arbeidsparticipatie in de regio l(eyport
2O2o toegenomen tot 75o/o l2ol2 arbeidsparticipatie
7Oo/ol.

i'l

tn zozo is de aanstuiting tussen onderwijs en arbeidsmarl<t in de speerpuntsectoren van l(eyport 2o2o
optimaal.

i{

ln zozo worden er gemiddetd 56 patenten per jaar
aangevraagd in de l(eyport 2O2O regio (2005 - 2Oo9
gemiddetd 50 patenten per jaar).

i'l

ln zozo zijn de privðte RûD uitgaven in de l(eyport 2o20

regio toegenomen tot 0,8%o van het BRP (2006
gemiddetde R&D uitgaven Q,60/ovan het BRP).

- 2olo
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Organisatie
Wat gaan we doen?

DoelsteLtingen

Versterken uitvoerend team.

Uitbreiden van de uitvoerende capaciteit met 0,5 fte
per 1 januari 2019.
lnzet van extra menscapaciteit is nodig om de kwaliteit
van de uitvoering van het Routeplan 2Ot6 - 2O2O
als gevotg van de sterl( toenemende activiteiten te
l<unnen waarborgen. Daarnaast wordt l(eyport steeds
meer gezien ats gesprel<s- en uitvoeringspartner in
retatie tot arbeidsmarktvtðagstul(l(en, sti mu [ering van
innovatie en versterl<en van ondernemerschap. De
afstemming over deze onderwerpen is cruciaal om de
rol van verbinder en aanjager te l<unnen invutten. Ool<
de werl<zaamheden in relatie tot het verbreden van
het draagvtal< van tripte hetix partijen, het initiëren en
ontwil<l<elen van projecten, de monitoring en evaluatie
van (topende) projecten zijn enorm toegenomen ten
opzichte van de stðrt van l(eyport.
Benoemen van ambassadeur l(eyport 202O.
De ambassadeur is het boegbeetd vðn l(eyport 2020,
De ambassadeur is onder andere verantwoordelijl<
voor het onderhouden van en het afstemmen met
de bestuurders van de tripte helix partijen en het
verzorgen van presentaties over de rol en ðctiviteiten
van l(eyport, Daarnaast is de ambassadeur voorzitter
van het l(ernteam en vertegenwoordigt l(eyport

in het Brainport Networl( board. De voorbereiding
en het opstetten van het Routepta n 2O2t-2O25 zal
onder supervisie en verantwoordetijkheid van de
ambassadeur ptaatsvinden.

lnrichten administratie l(eyport 2020.

Vanaf de start van l(eyport heeft de gemeente
Weert de administratieve tôken nðmens l(eyport
uitgevoerd. Behatve het financieel beheer van de
uitvoeringsmiddel.en {GOM LIM lP5) en de jaartijl<se
procesmiddelen zijn ool< alte mutaties via de
administratie van de gemeente Weert verlopen,
Omdat er steeds meer behoefte ontstaat aan 'rea[time'informatie over de financiële stand van zal<en
en effectievere verwerl<ing van de jaarcijfers zaI de

administratie per l januari 2019 worden uitgevoerd
door een extern administratiel<antoor. Vanaf l januari
zat l(eyport ool< een eigen banl<rel<ening openen.
Opstetten van AOIC/ controteafspral<en

uìtbetðting facturen aan derden (opdrachtnemers,
projectaanvragers).
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lntensiveren ðfstemming en samenwerl<en met
partnerorganisaties.

l(eyport staat voor samenwerl<ing en afstemming met
ats doel het versterl(en van het Ml(B en het creêren van

werl<gelegenheid in de l(eyport-regio, Afstemming en
samenwerl<ing met partners die vanuit verschi[[ende
invalshoeken eenzelfde doel nastreven en een
bijdrage leveren aan de versterl<ing van de regionate
economie zijn randvoorwaardelijl<. Bijvoorbeetd:
provincie Limburg, provi ncie Noord-Brabant,
Ondernemend Limburg, OML, SML, onderwijspartners,
arbeidsmarktregio's en diverse initiatieven waaronder
het Rabo lnnovatieteðm en de gemeenschappelijke
ondernemersaanpal<. De extra middeten die door
de Provincie-Limburg ter beschikking zìjn gestetd,
stelten l(eyport in staat om nog beter en snelter in te
zetten op het initiêren en ontwil<l<eten van majeure en
grootschatige projecten die een substantiête bijdrage
l<unnen leveren aan de versterl<ing van de regionate
economie. Hiervoor is intensievere samenwerl<ing en
afstemming op inhoudetijl< en organisatorisch vtal<

noodzakelijk.

I

ntensivere n van bovenregionale

sa

menwerlti n g.

De participatie in Brainport Network heeft vruchten
afgeworpen op het gebied van het ontstuiten van
netwerl(en en kennis. Ool< de samenwerl<ing in
projecten of activiteiten tussen l(eyport en een of
meerdere Brainport Networl< regio's is succesvot.
Bijvoorbeetd de samenwerl<ing tussen de foodregio's
Vento. l(eyport, Regio Foodvattey en AgriFood Capitat,
Versnetlingstafets {l(eyport en ESZL) en rnisrnatch
arbeidsmarlct (l(eyport- EDB Noord-Limburg). Ook in
2019 zal l(eyport de samenwerking op projecten met
andere regio's btijven verlcennen.
Daarnaast wit l(eyport verl<ennen well<e opties er
zijn om specifiel< met EDB Noord-Limburg concrete
afspral<en te mðl(en over de ontwil<l<eting van zowel
gezamenlij l<e grootschatige projecten, deetname
aan activiteiten op de Brighttand Campus Vento
en het vertegenwoordigen van de twee regio' in
diverse gremia door een vertegenwoordiger namens
de twee regio's. l(enmerl<end voor l(eyport en EDB
Noord-Limburg is de aanwezigheid van bedrijven
in de dezetfde domìnante sectoren (maal<industrie,
agrofood/-business en togistiek). Ook de onderwijspartners zijn actief in de twee aangrenzende regio's.
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Organisatie
Wat gaan we doen?

Doel,stelLingen

Tussentijdse evatuatie Routeptan 2016-2020 en

Tussentijdse evaluatie Routeplan 2016-2020
Begin 2019 wordt de tussentijdse evatuatie van de
strategische (regio)doetstettingen van het Routeplan
2016-2020 uìtgevoerd. Het doel hiervan is tweetedig.
Ten eerste wit l(eyport inzicht in de ontwikl<eting
van de regio op de 9 gedefinieerde strategische
doetstetlingen. Daarnaast levert de evaluatie
informatie op over het continueren of aanscherpen
van de in gang gezette koers, focus, activiteiten en
in ontwil<l<e[ing en uitvoering zijnde projecten. Ten
tweede bieden de uitl<omsten betangrijl<e input voor
het nieuwe Routeplan 2O2!-2O25.

elndevaluatie middelen Regiofonds/GOML.

Eindevaluatie GOML-middeten
l(eyport heeft in de periode 2OL4-2O18 2 mln,
regiomiddeten {GOML) ontvangen voor het'initiëren en
uitvoeren vðn structuurversterl<ende projecten. Op 31
december 2018 eindigt de subsidieperiode. Uitertijk 1
juti 2019 moet l(eyport de inhoudelijke en financiëte
eindrapportage indienen bij de Provincie Limburg.
De inhoudetijl<e eindevatuatie van de projecten biedt
inzicht in de bijdrage van de projecten in retatie tot de
strategische doetstellingen van het Routeplan 20162O2O en specifiek, de bijdrage aan het versterl<en van
het Ml(B en het creëren van werkgelegenheid.
Voorbereiden Routeplan en meerjarenbegrotin g
2021,-2025.

Het huidige Routeplan 2016-2020 heeft nog een
tooptijd van twee jaren. Om tijdig en onderbouwd
het Routeplan 2O2L-2O25 te l<unnen aanbieden
aan de gemeenteraden zal er medio 2019 gestart
worden met de verl<enning van de accenten en de
focus van het nieuwe Routeptan 2OZL-2O25. Behatve
een aantaI bijeenl<omsten met het algemeen bestuur
gaan we nadrul<ketijk in gesprel< met tripte hetix
partners en andere relevante partijen om een zo
breed ats mogetijl< gedragen programma te kunnen
ontwil<l<elen. Eind 2019 zaI een eerste contourenschets
van het Routeplan 2O2t-2O25 opgeteverd worden.
Medio 2O2O zaI het definitieve Routeptðn 20212025 ter besluitvorming worden aangeboden aan de
gemeenteraden vðn de l(eyport gemeenten. Voor
de financiering van de uitvoerÍng v¿n het Routeplan
zal een meerjarenbegroting 2O2t-2O25 worden
opgestetd.
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lnitiatie, ontwikkeling en uitvoering van
projecten.

ln afstemming met het l(ernteam zð[ worden verl(end
wetl(e van de projecten die onder de vtag van l(eyport
zijn ontwikl<e[d, doorontwil<l<etd moeten worden. Het
uitgangspunt is om steeds meer in te zetten op een
succesvo[[e doorontwil<l<eling vðn l(eyport projecten
die een bewezen bijdrage leveren aan de reatisatie van
het Routeplan20T6-2020 (versterl<en Ml(B en creëren
van werl<gelegenheid).
ln samenwerl<ing /afstemming met tripte helix
partners en strategische (regionale) partners wordt
verkend oflen wetl<e gezamentijl<e onderscheidende
activiteiten en initiatieven ontwikl<eld l<unnen worden
die bijdragen aan de strategische doelsteltingen van
11^r,^^r+
r\çyPvr r l^tñ
Lvaw.

6-8 projectideeën, aansluitend op een van de
programmatijnen (innovatie, ondernemerschðp of
arbeidsmarl<toptimatisatie) of aanstuitend op voor
de regio kansrijlce ontwil<l<elingen zoats biobased en
circutaire economie of robotisering, worden in nauwe
afstemming tussen het bedrijfsteven, het onderwijs en/
of de overheid uitgewerl<t tot uitvoerbare en door de
triple hetix gedragen en gefinancierde projecten.
ln 2Ot9 start de uitvoering van I onderscheidende
uitvoeringsprojecten die een bijdrage
leveren aan de doelsteltingen van een van de
programmatijnen (innovatie, ondernemerschap en
a rbeidsmarl<toptimatisðtie) of voor de regio l<ansrijl<e
ontwikl(eting zoats biobased en circutaire economie
of robotisering. Het streven is om vooral in te zetten
op majeure projecten in ptaats van l<leinschatige
projecten die maar een beperl<te bijdrage leveren aan
de doetsteltingen.

Continueren van het l(eyport subsidie startfonds^
Door het deels mee ondersteunen van de aanvraag
voor innovatiesubsidies of subsidies voor duurzame
inzetbaarheid etc. wordt de drempel van met name
de l<teinere Ml(B-bedrijven ver[aagd om gebruil<
te mal(en van beschil<bare ondersteunings- en
fi

nanciersmogetijl<heden.
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Projectontwikketing
Wat gaan we doen?

DoelsteLtingen

Aanstuiten bij of ontwihl<elen van interregionale

Afhanketijk van het project en de hiervoor passende
schaalgrootte zaI er in 2019 meer ingezet worden op
het initiëren, ontwikketen en uitvoeren van projecten
ìn samenwerking met andere regio's. Zowet binnen
Brainport Networl( verband ats ook internationaa[.

en/of internationale projecten.

Structurete afstemming met

Eu

regio Rijn-Maas-Noord

en Vlaanderen inzal<e het verl(ennen van mogetijl<e

euregiona[e projecten.
10 tripte hetix partners pðrticiperen in projecten die
gefinancierd worden via lnterreg Rijn-Maas-Noord of
lnterreg Vlaanderen of andere Europese subsidies.

Aanstuiten regionale en provinciate agenda's en
nationate en Europese subsidieprogramma's.

Bij de projectontwil(l(eling wordt ernaar gestreefd
daar waar mogetijl< en retevant aan t stuiten
bij de provinciate agenda's en de Strategische
lnvesteringsagenda van Samenwerkingsverband
Midden-Limburg. Ook zaI er verl<end worden welke
mogelijl<heden de nationale en Europese agenda's
bieden voor de regio en specifiek voor de tripl.e hel.ix
partners.

9

lll-^^--ms

-l::o.
r I {rË,f o: ¡ ii ¡ ¡Íti=j¡

l-ÊAB

="

n**l ^
ii i¡ ;i.rvcL¡ç

Bewustwording creëren over het betang van innovatie
binnen het Ml(8.

2o0 bedrijven nemen deel aan bijeenl<omsten met
nnovatieve thema's (bijvoorbeetd smart robotica,
lnternet of Things, sensoring, etc.).

i

5o regiona[e bedrijven participeren in (cross-sectorale)
innovatietrajecten en/of -i nitiatieven.
50 innovatievÍãgen van regionate Ml(B worden
beantwoord door Ml(B en/of l<ennis- en onderzoel(s-

instet[ingen.
Bevorderen van samenwerking tussen
Ml(B onderting en tussen Ml(B en kennissen
onderzoehsi nstetli ngen.

5o bedrijven participeren in clusters of connected
learning groepen bestaande uit Ml(B en/of kennis- en
onderzoel<sinstetlingen binnen de regio en/of met
partners buiten de regio.
5o bedrijven mal<en l<ennis met onderzoel<sfacititeiten
en kennisaanbod bij de Brighttand campussen en/of
Brainport Networl< campussen.
10 bedrijven participeren in (inter-en/of Eu)
regionale samenwerl<ingsprojecten/ ctusters.

Samenwerking initiatieven partners.

ln de regio zijn een aantal initiatieven opgestart
of in opstart die ats doel hebben ondernemers
te ondersteunen bij hun groeiambities. Denk
bijvoorbeetd aan Rabobanl< lnnovatie Team,
gemeenschappetijl<e ondernemersaanpal< en LIOF
Maak/logistiel< en agro. l(eyport zaI in afstemming
meL de initiatiefnemers/uitvoerders verkennen well<e
acties en activiteiten gezamentijl< uitgevoerd l<unnen
worden om een zo groot mogetijk rendement voor
ondernemers en regio te l<unnen realiseren.

Financiële ondersteuning
voor innovatie.

25 bedrijven maken gebruil< van (Europese)
rrtiddeten uf ¿n¡.lere vormen van financiering t.b.v.
de ontwil<l<eti ng en/of marl<timplementatie van
innovaties.
Verl<enning haatbaarheid en inrichting van een
financieringstafel in het kader van de Brainport
Networl< l<apitaal aanpal<.

10
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Wat gaan w€ doen?

DoelsteLlingen

l(ennisontwil<keting en -ontsluiting bij het regionate
Ml(B om op die manier een positieve bijdrage te
leveren aan het verbeteren van het bedrijfsresuttaat

50 deetnemers aan worl<shops en masterclasses op het
gebied van verbeteren van ondernemersvaardigheden
(visie, strategie, marl<eting, nieuwe businessmodetlen,
samenwerl<en, leidinggeven, fi nanciën).

van het regionale MKB.

100 ondernemers nemen deel aan themabijeenl<omsten bij onderwijsinstetlingen, kennis-en
onderzoel<sinstetl.ingen.
10 stðrtende en/of snetgroeiende bedrijven worden
ondersteund bij het opstelten van strategie-, businessen/of fi nancieringsplannen.

25 bestaande bedrijven worden ondersteund bij het
opstetten en imptementeren van strategieptannen.
5O ondernemers nemen deel aan kennissessies gericht
op het verbeteren van ondernemersl<watiteiten.

50 ondernemers nemen deeI aan kennisuitwissetingsbijeenl<omsten op de Brighttand campussen en/of
andere Brainport Network Campussen.
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Wat gaan we doen?

Þoelstet[ingen

lntensiveren afstemming over ontwikketingen op de
arbeidsmarkt.

ln afstemming met de arbeidsmarl(regio's,
werl(gevers-servicepunten, UWV en ðndere relevante
partners {o.a. Loopbaan Ontwil<l<e[ Centr) die betrol<l<en
zijn bij het oplossen van arbeidsmðrl(t-vrðagstukl(en
wordt verkend weIi<e gezamentijl(e activiteiten
ontwil(l(etd l<unnen worden ats antwoord op de urgente
personeelsbehoefte van triple hetix partners.

lnrichten van structureel overleg tussen onderwijs en
bedrijfsteven met als doel het l<omen tot afspraken om
(nog) effectiever te kunnen anticiperen op de steeds
snetler veranderende arbeidsmarl<t.
Verbeteren aansluiting arbeidsmarl<t en
onderwijs.

lnitiëren van activiteiten (of projecten) die
bijdragen aan het opleiden en vinden van goed
opgeteid personeet, het zichtbaar maken van
carrièremogetijkheden bij het regionale bedrijfsteven
(o.a. Meet the Youngsters, VMBO On Stage) en
de stimulering van de inzet van stagiaires en
afstudeerders. Dit in nauwe samenwerking en
afstemming met tripte helix partners en strategische
partners (o.a. Citde Opteidingen, CITAVERDE,
We rl<geversservicep u nten, Onde rnemend Li m b u rg,
Brainport Netwr.¡rk).
Verl<ennen vðn een regionate proactieve aanpal< voor

het begeteiden van 'werl( naar werl('vðn werl(nemers
en/of het werven van personeel dõt men ontstag
geconf ronteerd wordt door negatieve economische
untwil<kelingen trij grutere bedrijven.
5o werl<zoel<enden zijn geschootd {certificaat)
en hebben voor minimaal l jaar een baan in
l<nelpuntfuncties. Uitgangspunt is de vraag van
het regionale bedrijfsteven m.b.t. het invu[[en van
openstaande vacatu res.

Stimuleren van'Leven Lang Ontwikl<eten'

Het. samen met de onderwijspartners, ontwil<l<eten
en uitvoeren van initiatieven voor werl<gevers en
werl<nemers gericht op het stimuteren van Leven Lang
Ontwil<keten.

50 orgðnisðties nemen deel aan activiteiten gericht op
toepassing van Leven Lang leren binnen de organisatie.
100 medewerl<ers (zittend personee[) nemen deeI aan
Leven Lang Ontwil<l<elen activiteiten.

t0o (zittende) werl<nemers hebben deetgenomen aan
scho[ings- en opleidingstrajecten.

t2

Progra m ma tij n : Arbeidsma rktopti ma [i satie
Wat gaan we doen?

DoetsteLlingen

Behoud van (technisch) tatent voor de regio.

Actief inzetten op het verbeteren van de zichtbaarheid
van carrièremogetijl<heden in de regio.

500 studenten van mbo, hbo en/of WO hebben kennis
gemaal<t met regionate werkgevers.

10OO

vmbo-teerlingen hebben kennisgemaal(t met et

regionate bed rijfsteven.
Opteidings- en kennisprofiel van 250 mbo, hbo en/of
WO studenten is bel<end bij regionate werkgevers.

Aanboren van 'nieuw'talent en/of doetgroepen in
relatie tot de personeetsvraag van de werkgevers.

Het wordt steeds moeitijker om de personeetsvraag
te beantwoorden en de openstaande vacatures
in te vutten. ln afstemming met haar partners zal
l(eyport verl<ennen welke mogetijkheden er zijn om
bijvoorbeeld statushouders, 50-plussers, mensen met
een afstand tot de arbeidsmarl<t geschikt te maken
voor de regionate arbeidsmarl<t. Het streven is om
in 2OL9 minimaal 50 vacatures in te vutten door
werl<zoel<enden uit genoemde doelgroepen.

!3

lt^,t*.rvrrrt
\-t
t!tIM¡t¡!t l-r*i¿r
clLEg

De bekendheid van l(eyport 2O2O en haar

activiteiten

binnen de 3 O's vergroten door, op gestructureerde
wijze, in gesprek te gðan met individuete
ondcrncmcrs, afdetingcn binnen gêmêêntên-,
ondernemers- en onderwijsnetwerken.

100 individuele ondernemers zijn bezocht en
zijn bekend met activiteiten l(eyport 2020.
Het creëren van netwerl<versterl(ing tussen
ondernemers uit de verschitlende l(eyport
gemeenten door het organiseren van thematische
ondernemersbijeenl<omsten.

De beteidsteams economie, onderwijs en arbeidsmarkt
worden periodiek geïnformeerd ver de activiteiten
en projecten van l(eyport. Zowe[ schrifte[ijl< als ook
gedurende een 2-tal overteggen.

Het organiseren vön intergemeentel.ijl<e bijeenl<omsten

voor de beteidsteams economie, onderwijs en
arbeidsmarl<t. Met ats doet het uitwisseten van
l<ennis over retevante ontwil<l<elingen op het gebied
van economie, onderwijs en arbeidsmarkt en het
verkennen van mogetijl<e gezamentijke ðctiviteiten.
Regu [ier overteg met de bedrijfscontactfunctionarissen
van de l(eyport gemeenten.

ln etl<e l(eyport 2020 gemeente is het team
communicatie bezocht en bekend gemaal<t met de
activiteiten en retatie l(eyport 2020.

De 5 O's betrel<ken

bii de activiteiten van l(eyport
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en/of bijeenl(omsten te organiseren.
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ln afstemming met strategische partners wordt
verl<end op wetl<e wijze l(eyport l<an deefnemen aðn

bijeenl<omsten van ondernemersnetwerl<en.

Organisatie van l(eyport symposium (medio
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ln afstemming met de portefeuittehouders economie/
onderwijs worden ontbijtsessies georganiseerd met
ondernemers en onderwijs. 2 x per jaar in etl<e l(eyport
gemeente.

Organisatie van 'l(eyport in bedrijf in iedere l(eyport
gemeente. Bedrijfsbezoel< en informatieavond over
regionale ontwild(etingen voor de gemeenteraad (per
gemeente).
Gezamentijl<e informatieavond l(eyport-SM L-OM L
voor de gemeenteraadsleden van de 7 deelnemende
l(eyport gemeenten,

Campagne 'geef je project Vteugels' continueren.
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Comrnunicatie

l(eyport 2O2O positioneren ats uitvoerings- en
netwerltorganisatie op het gebied van innovatie,
ondernemerschap en arbeidsmarl<toptimatisatie
en het vergroten van de naamsbekendheid en
zichtbaarheid van l(eyport 2O2O binnen en buiten de
regio.

3 thematische ronde tafet-bijeenkomsten met ats
centrate thema's innovatie, ondernemerschap en
de programmatijnen arbeidsmarl<toptimalisatie.
Bijvoorbeetd thematafe[s op gebied van robotisering,
fi nancieri ng, arbeidsmarl<t en onderwijs, circulai r

-biobased.
l(eyport 2020 wordt vertegenwoordigd bij en staat
op de agenda van bijeenl<omsten van strategische
partners (LWV Ml(B Limburg, LLTB, SML, Liol Provincie
Limburg, Provi ncie Noord-Brabant, Brai nport Networl<
regio's).
Cotlegetour Cotleges van B&W
4 keer per jaar wordt de inhoudetijke voortgang
jaarptan 2o19 gecommuniceerd met stal<ehotders.

Het continue betichten van behaalde successen door

tr:pte hetix partners richting stakehotders.
22 x per jaar verschijnt de l(eynote nieuwsbrief,
Uitreil<en van 10 'Made in l(eyport awards'

Publicatie 'Parels in de l(eyport-regio'
Bezoeken aan de website verhogen (67o).

l(eynote abonnees uitbreiden met (60lo).
Uitbreiden van twitter volgers (5olo)
Uitbreiden Linked n votgers (73o/o).
I
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Financiën
Voor de periode 2o!8 -2O2O dragen de l(eyport gemeenten gemiddetd €2,47 per inwoner per jaar bij t.b.v. de uitvoering van
het Routeptan 2ot6-2o2o. De provincie Limburg heeftvoor de periode 2OL8-2o19 een bijdrage ter beschikking gestetd van
€ 450.000. Door de extra middelen van de provincie Limburg l<an er een versnetling gereatiseerd worden in de uitvoering van
het Routeptan 2OL6-2O2O en de reatisatie van de doetsteltingen en ambitie.
Het budget 2o19 bedraagt € 312.o0o (procesmiddeten).
. Organisatie € 171.000
. Communicatie & Pubticiteit € 80.500
. Overige organisatiekosten (o.a. deetname Brainport Networl<) € 60.5OO

Voor het initiëren, ontwil<l<eten en uitvoeren van projecten heeft l(eyport 2020 in 2019 een bedrag vðn € 520.000 ter
beschikking. De cofinanciering voor de projectontwikkeling en -uitvoering wordt door het bedrijfsteven, onderwijs en/of
overige partners bijgedragen. lndicatieve cofi nancierin g 2079 bedraagt € 1.560.000.
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