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Gilde opleidingen in gesprek met politiek
“Den Haag”

Gilde opleidingen in gesprek met politiek “Den Haag”Op  maandagmiddag 12 februari vond, 

onder leiding van minister-president Mark Rutte en de minister van onderwijs Ingrid van 

Engelshoven een bijeenkomst plaats in het Catshuis te Den Haag. Onderwerp van gesprek 

was de “Aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt”. Tjeu Van de Laar, directeur Techniek 

en Logistiek bij Gilde Opleidingen was uitgenodigd om zijn bijdrage te leveren.
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Toekomstbestendigheid 
Agrofood Keyport

Een eerste onderzoek in 2014 toonde het al 

aan: De Agribusiness vormt een essentieel 

en prominent onderdeel van onze regionale 

economie. Van elke euro die er in Keyport 

2020 wordt verdiend, is 20 cent gerelateerd 

aan de agribusiness. Dat was een 

eyeopener. Sinds die tijd is er veel gebeurd!

Samen realiseren we 
innovatie en 
groeiambities!

MKB’ers zitten vol goede ideeën, maar 

vaak ontbreekt het in de waan van de dag 

aan focus, tijd en geld om deze ambities te 

realiseren. Herkent u dit? Laat u dan 

ondersteunen door experts om hier 

verandering in te brengen!

Seminar 'E-fulfilment 
meets Arbeidsmarkt' 
gemist?

Graag blikken wij samen met u terug op 

een geslaagd seminar van 'E-fulfilment 

meets Arbeidsmarkt'. Bekijk de video en 

lees nog eens rustig de kennisrapportage 

en presentaties na.

Agrofoodsector in 
Limburg wordt 
versterkt
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Het programma LimburgAgrofood is van 

start gegaan. Een driejarig provinciaal 

programma, gericht op de versterking van 

de agrofoodsector in Limburg. LIOF voert 

het programma uit.

Doe mee!

Keyport 2020 nodigt u uit om mee te praten 

en te delen over wat er speelt in de regio. 

Volgt ons op twitter of word lid van onze 

Linkedin groep en discussieer mee over 

actuele thema’s die u bezighouden.

Hou ons op de hoogte!

Organiseert u een interessante 

bijeenkomst waarvoor u onderwijs, 

ondernemers of overheid uit de Keyport 

2020 regio wilt uitnodigen?

Stuur dan een mail aan: 

angely.beekman@keyport2020.nl

Noteer in uw agenda

21 febr - Dag van de innovatie in Roermond

26 febr - Retail Innovatie Festival, in Roermond

01 mrt - Slot Event Limburgse Versnellingstafels

01 mrt - 2e editie van Roermond On Stage

05 mrt - Workshop: Zichtbaar op social media

15 mrt - Road2TheMiddleEast

15 mrt - 2e editie Weert On Stage
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Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen 

en de middelen die ideeën verder kunnen 

brengen. Geef uw project vleugels en 

neem contact op met de regiospecialisten 

van Keyport 2020.

We maken het samen!

Keyport 2020 is de samenwerking tussen 

ondernemers, overheid en onderwijs

(triple helix), een manier van werken om de 

economische structuur in en voor de regio 

te versterken.

Mailing voorkeuren / Uitschrijven

Dit bericht is verstuurd naar a.van.beerendonk@weert.nl door Keyport 2020.
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