
 

 

Tom Vandeput 
Gedeputeerde provincie Limburg 

Gemeenteraadslid stad Hasselt 

     

 

 

  

Campus Diepenbeek ontmoetingsplek voor alle Limburgers 
  

Campus Diepenbeek wordt een belangrijk nieuw 

kruispunt in Limburg, met ruimte voor onderwijs, 

onderzoek, economische bedrijvigheid en 

recreatie. Het ambitieuze masterplan voor de 

nieuwe campus ontwikkelden we in samenwerking 

met de gemeente Diepenbeek, UHasselt, UCLL, 

PXL, Confederatie Bouw en LRM.  

lees hier het krantenartikel 

   

  

 

 

     
 

 

  

Positief aanwervingsbeleid Limburgse bedrijven 
  

VKW Limburg en de provincie organiseerden een 

bevraging van het aanwervingsbeleid bij Limburgse 

bedrijven. Hieruit blijkt dat kennis en ervaring 

meer dan ooit bepalend zijn voor het vinden van 

een job. Ervaring loont dan weer. Het is een 

misvatting dat bedrijven 55+’ers geen kansen 

zouden geven. 80 % van de Limburgse bedrijven is 

ervan overtuigd dat die ervaring zeker kan 

renderen. Een belangrijke conclusie is ook dat de 

Limburgse bedrijven open staan voor de 

kansengroepen. De samenwerking tussen de 

reguliere en de sociale economie gaat in stijgende 

lijn. 
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lees hier het persbericht 

lees hier het krantenartikel 
   

 

     
 

 

  

Limburg werkt achterstand octrooiaanvragen weg 
  

"Er werden in 2020 bij het Europees Octrooibureau 

122 octrooien aangevraagd door Limburgse 

bedrijven. Dit komt neer op een stijging van 18,4% 

ten aanzien van 2019. Toen waren het er 103. 

Deze stijging is sterker dan gemiddeld in 

Vlaanderen, waar het aantal octrooiaanvragen vrij 

stabiel bleef (+1,7%). Deze octrooien zijn een 

belangrijke factor in de competitiviteit van onze 

Limburgse economie", aldus POM-voorzitter Tom 

Vandeput. 

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Voka en provincie vragen voorpost Brexit 
  

VOKA Limburg en de provincie vragen een 

'voorpostsysteem voor douaneformaliteiten', zodat 

bedrijven die handel willen drijven met de UK dat 

efficiënt kunnen blijven doen. “Limburg is, na 

West-Vlaanderen, het meest getroffen en heeft dan 

ook alle baat bij initiatieven die drempelverlagend 

én praktisch zijn”, zegt gedeputeerde van Europese 

Zaken Tom Vandeput. “De Limburgse afzet in het 

Verenigd Koninkrijk is jaarlijks goed voor 3 miljard 

euro. Nieuwe exportregels maken het een stuk 

moeilijker. We staan uiteraard open voor extra 

initiatieven die de negatieve impact van de Brexit 

kunnen counteren.” 

lees hier het artikel  

  

lees hier het persbericht 
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Economische relaties tussen gemeenten in kaart 
  

POM Limburg bestudeerde hoe de Limburgse 

gemeenten zich positioneren op 

sociaaleconomisch vlak. Ook de samenhang tussen 

de Limburgse gemeenten werden onderzocht op 

basis van sociaal-economische indicatoren en het 

verplaatsingsgedrag van de Limburgers.  

 

lees hier het krantenartikel 

download hier de brochure 'Buren met Benefits' 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Uitreiking JCI-award 2021 
  

Gedeputeerde Vandeput mocht de 'JCI Award Jonge 

Limburgse Ondernemer van 2021' uitreiken aan 

ondernemer Wouter Uten van UgenTec. 

Ondernemers Charline Leroi (Autoglass Clinic), 

Amaury Verelst (A. Verelst Development) en Ismaël 

Ben-Al-Lal (Futech Ilumen) waren de andere 

verdienstelijke genomineerden. 

  

herbekijk hier de uitreiking 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Innovatieve therapie voor snelle recuperatie na sporten 
  

Dankzij een innovatiepremie van de provincie heeft 

het bedrijf NAQI, een baanbrekend product 

ontwikkeld om sneller en beter te recupereren na 

het sporten. “Deze gecombineerde aanpak is zeer 

innovatief en moet de zorgbehandeling naar een 

hoger niveau tillen” , aldus gedeputeerde van 

Innovatie Tom Vandeput. “Vanuit de sportwereld is 

er steeds meer vraag naar nieuwe manieren om 

sneller te herstellen. Ik ben opgetogen dat 

Limburgse bedrijven hierop inspelen en dankzij 
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onze innovatiepremie kunnen opvallen in deze 

groeiende markt.” 

lees hier het krantenartikel 

lees hier het persbericht 

  
   

 

 

  

  Ook deze nieuwsbrieven kunnen u interesseren:   
 

  
 

  
 

Bekijk de POM Limburg nieuwsbrief   

  
 

Bekijk de VLEVA-nieuwsbrief voor Limburg   

  
 

  

  

Tom Vandeput 
  

Gedeputeerde van Economie, Innovatie, Industrieterreinen, Europese 

Aangelegenheden en Personeelsbeleid 

Voorzitter POM – Voorzitter LSM 

 

www.tomvandeput.be 
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