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Vluchtelingen vinden weg naar Limburgse zorgsector 
  

Limburg zijn er nog heel wat openstaande jobs in 

de logistiek, zorgsector,.. We willen deze jobs 

maximaal invullen en iedereen kansen geven op de 

arbeidsmarkt. Samen met Familiehulp konden we 

vluchtelingen toeleiden naar de zorgsector. 

  

lees hier het krantenartikel 

 

lees hier het persbericht 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Limburgse technologie houdt ventilatiesystemen clean 
  

Het Genks bedrijf Hamster Cleaning en het 

Bilzense Smartloc ontwikkelden een technologie 

om de hygiëne in ventilatiesystemen te 

garanderen. Wij begeleiden onze bedrijven naar 

innovatieve toepassingen via de innovatiepremie. 

 

lees hier het krantenartikel  

  

  

 

 

     
 

 

  CBL en POM digitaliseren Limburgse bouwsector 
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“Door de gezamenlijke strategie van POM Limburg 

en Confederatie Bouw Limburg om onze bedrijven 

op vlak van digitaal en circulair bouwen te 

versterken, creëren we koplopers met een 

concurrentiële voorsprong”, aldus Tom Vandeput, 

voorzitter van POM Limburg en gedeputeerde van 

Economie. 

“Het is door ambitieuze bedrijven, kennis-

instellingen en overheden rond concrete thema’s 

te verbinden dat de meest impactvolle projecten 

kunnen gerealiseerd worden.” 

 

lees hier het artikel 

 

lees hier het persbericht 

 

   

 

     
 

 

  

Kerncompas voor Pelt voorgesteld 
  

Pelt is de 6de Limburgse gemeente waarvoor een 

Kernkompas werd opgemaakt. Het 

gemeentebestuur krijgt van de provincie een 

subsidie van 100.000 euro voor de realisatie. Dat 

Kernkompas werd samen met Unizo-bestuurder 

Bart Lodewyckx overhandigd aan burgemeester 

Frank Smeets en schepen van economie Raf 

Drieskens. Het Kernkompas is het resultaat van 

een provinciaal co-creatietraject "Naar de kern", 

waarin gezocht wordt naar duurzame antwoorden 

op de huidige problemen van de handelskernen. 

 

lees hier het artikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Levenslang leren breekt door in Limburgse bedrijven 
  

8 op 10 Limburgse bedrijven laten hun arbeiders 

en bedienden bijscholing volgen. Dat blijkt uit 

onze rondvraag in samenwerking met VKW 

Limburg. We zullen het aanbod nog dichter bij de 

ondernemingen brengen. "4 van de 12 

ambitielijnen van SALKturbo gaan over 

talentontwikkeling en versterking van 
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vaardigheden. 

We gaan ervoor zorgen dat onze economie wordt 

doordrongen van een cultuur van scholing, 

omscholing en bijscholing" aldus gedeputeerde 

van Economie Tom Vandeput. 

 

lees hier het krantenartikel 

 

lees hier het persbericht 
   

 

     
 

 

  

Werkloosheid stijgt in Limburg minder sterk 
  

De Limburgse arbeidsmarkt doet het voorlopig 

beter dan het Vlaamse gemiddelde. Onze 

ondernemers en medewerkers doen er alles aan 

om samen door deze crisis te geraken. “Hoewel het 

voor bepaalde sectoren 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 

POM-voorzitter Tom Vandeput. 

 

lees hier het krantenartikel 

 

lees hier het artikel in Made in Limburg 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Cruciale schakel in de gezondheidseconomie:10 jaar Bioville 
  

Met de steun van het provinciebestuur, LSM en 

EFRO wordt de Health Campus uitgebouwd tot een 

sterke innovatieve campus waar onderzoek, 

innovatie en bedrijfsleven nog meer groeikansen 

krijgen. "De lancering van de DigiHub zorgt niet 

alleen voor een maatschappelijke meerwaarde, 

maar ook voor kansen voor innovatief 

ondernemerschap. Op deze campus wordt 

binnenkort de zorg van de toekomst gemaakt door 
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de creatie van een sterke onderzoeksomgeving 

voor het uitvinden van nieuwe therapieën en voor 

het opleiden van de zorgspecialisten van morgen". 

aldus gedeputeerde van Economie & Innovatie Tom 

Vandeput. 

  

lees hier het artikel 
   

 

     
 

 

  

Ontwikkeling slimme folie in onderzoeksproject Sunovate 
  

Innovatie, economie en ecologie gaan hand in 

hand bij dit onderzoek naar slimme zonnewering. 

Deze technologie kan toegepast worden in 

toekomstige woningen, kantoren, maar ook bij 

serres van landbouwers en autoruiten. De 

provincie Limburg draagt een flinke steen bij, in de 

vorm van 

230.000 euro aan financiële ondersteuning. “We 

zien namelijk belangrijke toepassings-

mogelijkheden voor de Limburgse economie”, zegt 

gedeputeerde voor Economie en Europese 

aangelegenheden Tom Vandeput. 

 

lees hier het krantenartikel 

 lees hier het persbericht 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Limburg op Koers 
  

lees hier de nieuwe editie van Limburg op Koers, 

de economische nieuwsbrief: 

 Limburg op Koers 
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  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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