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De VW-groep heeft vorig jaar in 
Europa 173.943 volledig elektrische 
auto’s verkocht en was daarmee de 
koploper in Europa, zo berekende 
het bureau Schmidt Automotive 
Research. De verkoop van elektri-
sche modellen in de VW-groep steeg 
daarmee met 244 procent. Tweede 

was de combinatie Renault/Nissan/
Mitsubishi, gevolgd door Tesla. Tesla 
zag zijn verkoop in Europa met 10 
procent dalen. De populairste 
elektrische modellen waren de 
Renault Zoë, de Tesla Model S en de 
Volkswagen ID.3.  (gc)

173.943 CIJFER VAN DE DAG
VW-groep verkocht vorig 
jaar in Europa de meeste 
elektrische auto’s

D
e Truiense producent
van traploze trans-
missies voor de auto-
industrie Punch Po-
wertrain kondigde in
2019 een zware her-

structurering aan. In totaal zou-
den 308 werknemers hun baan
verliezen. Tijdens de daaropvol-
gende onderhandelingen werd dat
aantal teruggebracht naar 134,
maar de klap kwam hoe dan ook 
hard aan.
Uit cijfers van de VDAB blijkt dat
75 van hen inmiddels elders aan de
slag zijn. Om precies te zijn heb-
ben 68 werknemers een andere
job, zijn er zes begonnen als zelf-
standige en is er één die een indivi-
duele beroepsopleiding volgt. 

Bij Punch Powertrain werd in 2019 een forse herstructurering aangekondigd. FOTO  SERGE MINTEN

Helft ontslagen 
werknemers Punch 
heeft een nieuwe job

Met andere woorden: 55,9 pro-
cent van de ontslagen werknemers
heeft elders werk. Dat is een op-
merkelijk resultaat, gezien de
moeilijke omstandigheden in vol-
le coronacrisis. 
Dat de werknemers van Punch ge-
geerd zijn, heeft volgens Tinne 
Lommelen, directeur VDAB 
Limburg, verschillende oorzaken.
“Er is nog altijd veel vraag naar de
technische profielen zoals die van
Punch. Bovendien heeft de cor-
onacrisis de krapte op de arbeids-
markt niet weggewerkt.”

Tewerkstellingscel
Van de 40 ingeschreven werkzoe-
kenden zijn er 16 gestart met een
opleiding bij de VDAB of bij sec-
torfonds Limtec+. “De opleidin-
gen die gevolgd worden zijn zeer
uiteenlopend”, zegt Lommelen.
“Dat kan gaan van een echte her-
scholing tot bijvoorbeeld zorg-
kundige, maar een paar getroffe-
nen kozen ook voor tweedekans-
onderwijs. Verder is er ook een 
instroom naar technische oplei-
dingen zoals carrosserie of tech-
nisch tekenaar. Drie personen
volgen een opleiding onder-
houdstechnicus bij het sector-
fonds Limtec +.” Vier bedienden 
die later ontslagen werden, volgen
nog een outplacement traject. 
De begeleiding van de ontslagen

werknemers vergde van de betrok-
kenen niet alleen de nodige flexibi-
liteit, maar ook creativiteit. De te-
werkstellingscel, waarin de werk-
gever, de sociale partners, de stad 
Sint-Truiden, de VDAB en de out-
placementkantoren SBS Skill 
BuilderS en Randstad RiseSmart 
samenwerkten, ging begin februa-
ri 2020 van start en organiseerde
op 12 maart, net voor de lock-
down, een infosessie voor de ge-
troffen werknemers.
Door de lockdown moest het hele
aanbod van de tewerkstellingscel 
aangepast worden, waarbij de
persoonlijke begeleiding plaats
moest maken voor een digitaal
aanbod. Zo moest een geplande 
sollicitatiedag worden geschrapt. 
“Gelukkig schakelden de out-
placementkantoren snel, en met 
de nodige creativiteit, over op een
digitale online aanpak, in plaats
van de gebruikelijke face-to-face 
begeleiding”, zegt Dominick 
Mols, teamleider interventieadvi-
seurs. Door de lockdown was het 
bovendien moeilijker om de zoek-
tocht naar een nieuwe uitdaging
aan te vatten omdat heel wat be-
drijven de activiteiten moesten 
stilleggen.” VDAB-directeur Tin-
ne Lommelen beaamt dat het out-
placement niet is verlopen zoals
anders. “Maar het is allemaal toch
behoorlijk vlot gegaan.” 

Van de 134 werknemers van 
Punch Powertrain die vorig jaar 
werden ontslagen, zijn er 75 weer 
aan de slag. Dat blijkt uit cijfers 
van de VDAB. Het outplacement 
verliep in moeilijke omstandighe-
den tijdens de coronacrisis.
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Werkloosheid stijgt 
in Limburg minder 
sterk dan elders

De impact van de tweede 
coronagolf is in Limburg 
voorlopig minder groot dan in 
de rest van Vlaanderen. Dat 
blijkt uit de coronamonitor van 
POM Limburg. 

Hoewel het aantal Limburgse
werkzoekenden in december 
steeg, verliep die stijging min-
der fors dan in andere provin-
cies. Eind 2020 telde de VDAB
in onze provincie 24.754 niet-
werkende werkzoekenden. Dat
was een stijging met 3,8 procent
ten opzichte van een jaar eer-
der. De toename van de Lim-
burgse werkloosheid verliep 
daarmee minder snel dan in an-
dere Vlaamse provincies. Ge-
middeld werden in Vlaanderen
in december vorig jaar 6,5 pro-
cent meer werkzoekenden ge-
teld dan in december 2019. 
Volgens de POM Limburg zijn
de cijfers bemoedigend. “Ook
tijdens de eerste coronagolf
hield de Limburgse economie
verhoudingsgewijs iets beter 
stand dan in de rest van Vlaan-
deren. We moeten die trend
vasthouden zodat we de gevol-
gen voor Limburg zo goed mo-
gelijk kunnen beperken en we
samen zo snel mogelijk uit de

crisis geraken”, aldus gedeputeer-
de en POM-voorzitter Tom Van-
deput. 

Vacatures
Ook de Limburgse vacature-
markt vertoonde eind 2020 een
minder negatieve trend. Terwijl
het aantal nieuwe vacatures in
Limburg daalde met 2,5 procent, 
was dat in de rest van Vlaanderen
met 4 procent.
De tweede coronagolf heeft ook 
een minder grote impact dan de
eerste golf. In het voorjaar van
2020 steeg het aantal niet-werken-
de werkzoekenden op jaarbasis 
nog met 15 procent, terwijl het
aanbod aan vacatures kelderde
met 49 procent.
Bij de cijfers moet natuurlijk reke-
ning gehouden worden met de tij-
delijke werkloosheid. In novem-
ber waren er op basis van voorlo-
pige cijfers weer meer dan 32.000
tijdelijk werklozen in Limburg, 
een stijging met 53 procent sinds
september maar toch heel wat la-
ger dan de meer dan 100.000 in 
april.
“Hoewel het voor bepaalde secto-
ren bijzonder moeilijk is, lijkt de
impact van de tweede coronagolf
op de Limburgse arbeidsmarkt
minder ingrijpend dan de eerste 
golf. Anderzijds dreigen nog heel 
wat werknemers die vandaag in 
tijdelijke werkloosheid zitten, in
de echte werkloosheid terecht te 
komen en is er onzekerheid over
het aantal faillissementen dat op 
ons afkomt”, aldus Vandeput. 

Voorzitter Tom Vandeput van POM Limburg. FOTO  LUC DAELEMANS


