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André van Beerendonk

Van: Keyport <nieuwsbrief@keyport.nl>
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 15:42
Aan: Madeleine Wolfs-Corten
Onderwerp: Keynote 209 | 👉 Voor een leuke baan hoef je de regio niet uit! Keyport 

start campagne.🚀

Keynote #209 Online bekijken

 

 

 

 

 
 

"Voor een leuke baan hoef je de regio niet uit!" 
Keyport start campagne  
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Het is alle hens aan dek om de uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt het hoofd te 

bieden; personeelstekorten, mismatch op de arbeidsmarkt, vergrijzing, ontgroening…. 

netwerkorganisatie Keyport onderneemt actie en volgt een twee sporen beleid. “We 

richten ons op studenten voor het behoud van jong talent. En we bieden een podium aan de 

toonaangevende bedrijven uit de regio.” 
 

  

  
 

 

Ontbijtsessie voor 
ondernemers 

Het Keyport ondernemersontbijt is 

informatief én interactief. Wij vertellen 

onder meer over onze aanpak op de 

regionale arbeidsmarkt. En over hoe je als 

ondernemer kunt aansluiten. Nú met 

aantrekkelijke kortingsvoucher ter waarde 

van 1.250 euro! Kijk op de Keyport agenda 

wanneer we in ‘jouw gemeente’ zijn en 

meld je alvast aan! 
 

 

 

  
 

Maak je bedrijf 
zichtbaar! 

Gratis bedrijfsprofiel op Regio in je 

Rugzak. – Keyport Meets | Regio in je 

rugzak is een digitale leer-, voorstel- en 

ontmoetingsplek in combinatie met een 

evenement en ontmoetingsdagen. 

Leerlingen worden geholpen met 

oriënteren op hun toekomstige 

werkloopbaan, door ze te laten zien welke 

kansen deze regio biedt. 
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Extra MIT Subsidie 
MKB voor Artificiële 
Intelligentie 

Nieuw! Extra subsidie voor MKB bij 

ontwikkeling en toepassing AI. De 

regeling loopt van eind februari tot eind 

maart 2022. Bekijk hier alvast welke 

projecten er in aanmerking komen. En wil 

je meer weten? Meld je dan bij Roy 

Golsteijn van onze subsidiepartner TRIAS. 

Hij helpt je verder. 
 

 

 

  
 

 

Keyport in de media 

Nieuws artikel: Onder leiding van Gé 

Moonen groeide Moonen Packaging uit tot 

de ‘groenste onderneming’ in Midden-

Limburg. Als Keyport-ambassadeur streeft 

hij naar verdere verduurzaming van de 

regio. Gé Moonen: ‘Circulaire economie 

mag ook best een beetje pijn doen’. 
 

 

 

  
 

Noteer in je agenda  

- Febr.: Diverse MKB Datalab kennissessies 

- Febr.: Brainstormsessies: Open Brains Digital 
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- Maart: Ondernemersontbijt Keyport weer gestart! 

- 04 April: MakeTech Platform Ledenbijeenkomst; SparkTechLab  
 

  

  
 

 

Keyport 

Keyport heeft toegang tot de mensen en de 

middelen die ideeën verder kunnen 

brengen. Geef je project/business vleugels 

en neem contact op met Keyport. 

We maken het samen! 

Keyport 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 M.Wolfs@weert.nl door Keyport.  

 

 


