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Actuele kansen voor Midden-Limburgse
jongeren op stage- en arbeidsmarkt
Hoe staat het ervoor met de jeugd in de regio Midden-Limburg? Wat
zijn hun kansen en mogelijkheden op de stage- en arbeidsmarkt? De
basiscijfers jeugd Midden-Limburg geven inzicht in de actuele situatie.

Lees meer

Bruto Regionaal Product Keyport 2020
ontwikkelt zich uitstekend
Bij de start van Keyport bedroeg dat verschil nog € 2.800,00. Om de
halvering waar te maken, moet het BRP in Keyport 2020 dus sterker
groeien dan landelijk. Inmiddels is Keyport 2020 goed op weg om die
doelstelling te realiseren.

Lees meer

Dialoog rondom het opleidingsaanbod
Afgelopen maand is de site www.doelmatigheid.s-bb.nl gelanceerd.
Hierop vindt u informatie over het onderwijs en de arbeidsmarkt per
regio. Onderwijs en bedrijfsleven beschikken op deze manier over
dezelfde doelmatigheidsinformatie.

Lees meer
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Rijksoverheid geeft MKB steuntje in de rug
Het is voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om financiering te
vinden voor groeiplannen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die
kunnen leiden tot 2,5 miljard aan extra financieringsruimte voor het
MKB. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in het
zogeheten ‘aanvullend actieplan MKB-financiering’ aan de Tweede
Kamer.

Lees meer

Vakantie!
Dit is de laatste Keynote voor de zomervakantie. Op 26 augustus
zijn we weer terug met economisch nieuws uit de regio Keyport
2020. Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

Meer weten?
Bovenstaande is slechts een greep uit het vele positieve nieuws uit
onze regio. Meer weten? kijk dan op:

www.keyport.2020.nl

KEYPORT2020 is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid
en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport2020programma in Midden-Limburg en Cranendonck. Brainport2020 leidt er toe
dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij de wereldtop-10 van
toptechnologische regio's.
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