
Katapult Minifestival 
meerwaarde pps voor mkb 
Deze middag kun je in festivalsetting kennis maken met succesvolle voorbeelden 
van publiek private samenwerkingen met een aantoonbare impact op het MKB, 
krijgen bedrijven handvatten om samen te werken met onderwijs, informatie 
over relevante regelingen, en de mogelijkheid om één op één met je mee te 
denken over hoe een PPS voor jou kan werken. Daarnaast zal Lotte de Bruijn 
(Ambassadrice Human Capital Agenda ICT –Directeur NLdigital) “Samen groeien: 
Een praktisch handboek voor ICT-bedrijven om succesvol samen te werken met 
het beroepsonderwijs” uitreiken.

Kortom: inspiratie, kennis en verbinding. 

Voor wie? mkb-bedrijven, branches en fondsen en iedereen die zich bezig houdt 
met mkb (van dienstverlener tot beleidsmaker). 
Hoe laat? 14.00 uur -17.00 uur. 
Met wie? Onder meer met de genomineerden van de Pro-motor Award, 
mkb!deeën gericht op leven lang ontwikkelen. 

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Uitreiking Pro-Motor Award
De Pro-motor Award is de jaarlijkse prijs voor een 
ambitieuze samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Dit keer in het teken van de meerwaarde 
van pps voor mkb. Kwaliteit wordt beloond en innovatie 
gestimuleerd. Onder leiding van Jacco Vonhof, zal de 
jury de winnaar van de Pro-motor Award 2020 bekend 
maken. Het beste idee, met de meeste impact voor het 
mkb, wint! 

Voor wie? Genomineerden en hun partners, journalisten, beleidsmakers, 
politici, fans en andere geïnteresseerden.
Hoe laat? 17.00 uur -20.00 uur.
Met wie? Harm Edens en de voltallige jury: Jacco Vonhof,  Claudia Reiner, 
Ronald Kleijn, Carl Rohde, Nienke Meijer en Paul Veger.
Voor meer informatie en aanmelden, klik hier. 

De genomineerden zijn (hier lees je meer over de genomineerden): 
• Betonstaal: verdwenen specialistische vakopleiding opnieuw gestart vanwege 

behoefte bedrijven. 
• Cleantechcentre: Inmiddels zijn 180 vraagstukken op het gebied van duurzaamheid 

door studenten aangepakt. 
• Cybercrimineel: Studenten sporen als ‘mystery guest’ kwetsbaarheden op, 

analyseren ze en dragen vervolgens een oplossing aan.
• Talent IT Twente: ICT talenten behouden voor het regionaal mkb. 
• Young professional community logistiek: Studenten en young professionals uit 

verschillende opleidingen en logistieke MKB komen bij elkaar om te leren en te 
innoveren.

PPS voor mkb 
Donderdag 6 februari 2020

Locatie
Startup Village
Science Park 608
Amsterdam

Meld je snel aan, 

want er is beperkt plek!

https://www.wijzijnkatapult.nl/agenda/katapult-minifestival-over-de-meerwaarde-van-pps-voor-mkb/
https://www.wijzijnkatapult.nl/agenda/uitreiking-pro-motor-award-2020/
https://www.pro-motor-award.nl/nominaties-en-winnaars/

