
 

View this email in your browser  

  

  

 

 

 

Na de crisis is het tijd voor relance. En die economische heropstart zal 

confronterend zijn. We zullen zonder enige twijfel botsen op een gebrek aan 

materiële grondstoffen. Maar wat vaak vergeten wordt: ook op een tekort aan 

immateriële grondstoffen, in de vorm van inzetbare werkkrachten. In een 

samenleving die meer en meer evolueert naar een dienstenmaatschappij, 

kunnen we het ons dus niet veroorloven om arbeidskracht te vergeten. Waar 

we in Limburg vroeger steenkool ontgonnen, is het nu tijd om menselijk kapitaal 

te ontginnen. Alleen op die manier laten we niemand achter.  

 

Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg 

Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg 

 

 

 

71,9% van de Limburgers aan het werk in 2020 

https://mailchi.mp/0cdaa9796e16/test-4945221?e=9726df2515


 

 

Voor het eerst sinds jaren is de 

werkzaamheidsgraad in Limburg in 

2020 opnieuw wat gedaald. Van alle 

Limburgers tussen 20 en 64 jaar was 

het afgelopen jaar 71,9% actief in 

een loontrekkende job of als 

zelfstandige. In 2019 was dat nog 

72,4%. Gedeputeerde voor 

Economie en POM-voorzitter Tom 

Vandeput: “Dit is zo goed als zeker 

een rechtstreeks gevolg van de 

coronacrisis. De vraag naar 

arbeidskrachten viel terug, tijdelijke 

contracten werden niet verlengd en 

de interimarbeid draaide op een 

lager pitje. Hoewel de daling van de 

werkzaamheidsgraad in Limburg iets 

minder sterk was dan gemiddeld in 

Vlaanderen, blijft onze provincie 

relatief ver achter op het niveau van 

Vlaanderen.” 
 

Lees meer  

 

 

 

Laatste onderhandelingsronde voor Nieuwe 
Bunders in Maasmechelen 

 

 

Recent startte POM Limburg de laatste 

onderhandelingsronde op voor de ontwikkeling 

van Nieuwe Bunders, een toekomstig 

bedrijventerrein van 74 hectare in 

Maasmechelen. Eind januari verkreeg POM de 

onteigeningsmachtiging voor de laatste percelen 

van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur 

Bart Somers. Die werd ondertussen aan alle 

eigenaars bezorgd. De private ontwikkelaar plant 

de aanvraag voor een bouwvergunning op korte 

termijn. POM-voorzitter Tom Vandeput: "De 

verdere ontwikkeling van het terrein zou zo'n 

1.000 nieuwe jobs kunnen creëren." 
 

https://www.pomlimburg.be/nieuws/in-2020-was-719-van-de-limburgers-aan-het-werk/


Lees meer  

 

 

 

CrossRoads2 Sustainable Energy lanceert vierde 
call 

 

 

Vanaf woensdag 16 juni kunnen bedrijven 

opnieuw innovatieprojecten indienen bij 

CrossRoads2 Sustainable Energy. Dat Interreg-

project legt de focus op duurzame energie, en 

biedt subsidies aan Vlaamse kmo's die in 

samenwerking met Zuid-Nederlandse bedrijven 

de CO²-uitstoot in de grensregio willen 

aanpakken. Het gaat om een last call, die 

openstaat tot en met woensdag 30 juni. Vlaamse 

en Nederlandse bedrijven kunnen samen een 

subsidieaanvraag indienen voor een projectidee, 

gericht op koolstofarme technologieën. Het 

subsidiepercentage bedraagt 50%, met een 

maximum van 150.000 euro per innovatieproject.  
 

Lees meer  

 

 

  

 

Aankomende events 

22 juni | Portretten van Innovatie  

24 juni | Boekvoorstelling '12 digitale technologieën die de wereld veranderen' 

24 juni | Masterclass Wanderful.stream: construction 

25 juni | Logistiek Platform Limburg 

28 juni | Starten in de creatieve sector i.s.m. Flanders DC 
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https://www.pomlimburg.be/nieuws/laatste-onderhandelingsronde-voor-nieuwe-bunders-in-maasmechelen/
https://www.pomlimburg.be/nieuws/vierde-call-voor-crossroads2-sustainable-energy/
https://www.pomlimburg.be/events/impact-van-design-op-innovatie-in-vlaamse-bedrijven/
https://www.pomlimburg.be/events/voorstelling-boek-digitalisering-in-limburg/
https://www.pomlimburg.be/events/masterclass-wanderful.stream-construction/
https://www.pomlimburg.be/events/logistiek-platform-limburg-juni/
https://www.pomlimburg.be/events/starten-in-de-creatieve-sector-ism-flanders-dc/
http://www.linkedin.com/pom-limburg
http://www.facebook.com/PomLimburg
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