
Een initiatief van het Provinciebestuur en POM Limburg 
met ABVV, ACLVB, ACV, Genk, Hasselt, LRM, Nuhma, PXL, UCLL, UHasselt, Unizo, VKW, VDAB, VOKA en met steun van de Vlaamse Regering en de Europese Unie

Gedeputeerden Tom Vandeput, Igor Philtjens, 
Bert Lambrechts en Inge Moors namens het provinciebestuur. 

De Limburgse 
economie herstarten? 

Na de sluiting van Ford Genk toonde Limburg veerkracht. 
Na corona doen we dat opnieuw.
Samen kunnen we de Limburgse economie weer doen draaien. 
Daarom slaan de Limburgers de handen in elkaar met SALKturbo. 
Hoe maken we onze economie digitaler en koolstofarmer? 
Hoe benutten we diversiteit en globalisering als troeven? 
Hoe creëren we nieuwe toekomstkansen en meer welvaart voor iedere Limburger? 

Stuur ons uw idee. 
Want uw idee kan het verschil maken.

Ga naar www.SALKturbo.be
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“Hebt u een duurzame oplossing 
voor het drukke verkeer?” 

Stuur ons uw idee voor de werktafel  
‘Mobiliteit’ via www.SALKturbo.be

“Weet u hoe we onze  
schaarse ruimte best indelen?” 

Stuur ons uw idee voor de werktafel  
‘Ondernemingsruimte en Energie’ via www.SALKturbo.be

“Helpt u ons mee op weg  
naar het digitale tijdperk?” 
Stuur ons uw idee voor de werktafel  

‘Digitalisering’ via www.SALKturbo.be

“Bouwt u mee aan een  
sterk Limburgs ondernemerschap?” 

Stuur ons uw idee voor de werktafel  
‘Ondernemingsweefsel’ via www.SALKturbo.be

“Zorgt u mee voor de talenten  
op onze arbeidsmarkt van morgen?” 

Stuur ons uw idee voor de werktafel 
‘Dynamisch talent’ via www.SALKturbo.be
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Ik wil 
uw idee 
voor mijn 
toekomst!
Na de sluiting van Ford Genk toonde Limburg veerkracht. 
Na corona doen we dat opnieuw.
Samen kunnen we de Limburgse economie weer doen draaien. 
Daarom slaan de Limburgers de handen in elkaar met SALKturbo. 
Hoe maken we onze economie digitaler en koolstofarmer? 
Hoe benutten we diversiteit en globalisering als troeven? 
Hoe creëren we nieuwe toekomstkansen en meer welvaart voor iedere Limburger? 

SALKturbo versterkt en versnelt de Limburgse economie. 
Aan vijf werktafels buigen experts zich over een specifiek thema.

Hebt u een goed idee? Vertel het ons. 
Wie weet ligt ú wel aan de basis van de economische heropstart van onze provincie. 

Stuur ons uw idee voor de toekomst  
Ga naar www.SALKturbo.be
Tom Vandeput
Voorzitter POM Limburg, Gedeputeerde van Economie
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