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Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput roept 
sociale partners van SERR Limburg samen over 
coronacrisis 
 

Donderdag 9 april 2020 
 

 

Hasselt – Op initiatief van gedeputeerde van Economie Tom Vandeput 
vindt vandaag een eerste strategisch overleg over de economische 

aanpak van de Corona-crisis plaats. 
 
Bij de lancering van SALKturbo eind januari, was er weinig economische ‘sense of 

urgence’. Die is er nu meer dan ooit. “Samen met de sociale partners willen wij 

bekijken hoe we de koppeling kunnen maken tussen de korte termijn-behoeften en 

duurzaamheid op lange termijn. Dankzij de eerdere installatie van de Task Force en de 

werktafels van SALKturbo kunnen we nu snel schakelen. De afgelopen weken hebben 

wij 5 werktafels rond Digitalisering, Mobiliteit, Ondernemingsruimte, 

Ondernemingsweefsel en Dynamisch talent samengesteld. Er zijn al heel wat 

videomeetings geweest met de captains of industry die deze werktafels gaan leiden. 

We gaan aan de slag om relevantie acties en projecten op te stellen.” 

 

Deze economische schade tengevolge van Corona is zonder voorgaande. De vorige 

crisissen waren heel sectorgericht met weliswaar ook effecten naar andere sectoren. 

Maar deze crisis treft de volledige economie. Gedeputeerde van Economie Tom 

Vandeput: “Diverse analyses wijzen op een enorme economische impact. Om de 

economische schade exact te berekenen hebben wij Piet Pauwels, decaan van de 

Faculteit Economie UHasselt, gevraagd een impactanalyse voor Limburg uit te voeren. 

Deze analyse is bijzonder belangrijk om later relevante en doelgerichte acties te 

kunnen nemen. De analyseresultaten zullen ook worden gebruikt in de verdere uitrol 

van SALKturbo.” 

 

De economische crisis treft niet alleen het ondernemerschap maar ook de arbeids-

markt. De eerste effecten zijn al merkbaar in de toename van het aantal werkzoeken-

den. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Wij hebben daarom VDAB-directeur Tinne 

Lommelen gevraagd om de Limburgse cijfers deze namiddag in detail toe te lichten. 

We moeten er alles aan doen om de geboekte resultaten op het vlak van werkloosheid 

niet volledig teniet te laten gaan. Als er één constante in de sluiting van de mijnen en 

de bijhorende reconversie, de sluiting van Philips of de sluiting van Ford Genk en het 

daaropvolgende SALK-plan is, dan is het wel de Limburgse eenheid. Op die 

kenmerkende eenheid in Limburg en de methodiek van SALK 1.0 doen wij de komende 

weken en maanden opnieuw een appèl.” 
 
Contact 
Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput – 011 23 70 43 –  tom.vandeput@limburg.be  
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