
  

 

 

Een jaar nadat de coronacrisis ongemeen hard toesloeg, lijkt onze economie 

terug op koers te zitten. In tegenstelling tot eerdere economische crisissen, 

hield de Limburgse economie beter stand dan gemiddeld in Vlaanderen. Die 

vergelijking maken, met Vlaanderen en andere regio's, houdt ons scherp. Maar 

vooral: het helpt ons om onze doelstellingen te bepalen. Zo weten we uit de 

vergelijkende cijfers dat we achterophinken inzake werkzaamheidsgraad en 

innovatie. Maar ook dat we het beter doen wat de lokale productie van 

hernieuwbare energie betreft. Dat cijfermateriaal, dat we verzamelden voor de 

nulmeting van SALKturbo, is ons kompas voor de toekomst. 

 

Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg 

Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg 

 

 

 

 



 

Welkommanagement begeleidt bedrijven in 
aanwerven internationaal talent 

 

 

Hoogopgeleide anderstaligen zijn een 

meerwaarde voor onze arbeidsmarkt, maar 

Limburgse bedrijven weten niet altijd waar te 

beginnen. Welkommanagement wil hier een 

grote rol van betekenis in spelen. Daarom 

organiseert het POM-team, samen met het 

VDAB-initiatief Mentoring@Work, tijdens de 

zomermaanden digitale rondetafels en 

individuele gesprekken. Samen met bedrijven 

gaan ze op zoek naar een duurzame oplossing. 

Deelnemen aan een gesprek kan eenvoudig via 

registratie op de website.  
 

 

 

Limburgse start-ups krijgen uitvalsbasis in China 

 

 

Dankzij onze China Desk kan het 

‘Take A Seat’-programma van 

Limburg Startup uitbreiden naar de 

Chinese markt. Via Take A Seat 

kunnen Limburgse start-ups 

gemakkelijk terecht in een 

internationale incubator. Na 

Nederland, Duitsland, de USA en 

Singapore wordt nu ook China aan 

de lijst toegevoegd. In samenwerking 

met internationale accelerator Brinc 

krijgen geïnteresseerde start-ups 

één maand lang kantoorruimte in de 

stad Guangzhou, aangevuld met 

lokale aanspreekpunten. 
 

 

 

 

 

 



 

1 op 5 Limburgers is nog laaggeschoold 

 

 

Iemand die hoogstens een getuigschrift van de 

tweede graad van het secundair onderwijs heeft 

behaald, wordt beschouwd als laaggeschoold. 

Van de 25- tot 64-jarigen in Limburg is 20,4% 

laaggeschoold. Ter vergelijking, in de Duitse 

regio Dresden is dat slechts 4,8%. Bij onze buren 

uit Nederlands Limburg is dan weer een nog 

grotere groep van de bevolking laaggeschoold 

(25,3%). POM Limburg en UHasselt kwamen tot 

deze vaststelling in de nulmeting van SALKturbo. 

Ze verzamelden heel wat cijfermateriaal, 

zogenaamde KPI’s (Kritische Performantie 

Indicatoren). Die vormen een richtsnoer voor de 

acties binnen SALKturbo. Gedeputeerde voor 

economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: 

“Onze provincie zit enkele procentpunten boven 

het Vlaamse gemiddelde (18,4%) als het gaat 

over laaggeschooldheid onder de bevolking. Aan 

de andere kant zien we dat de Limburgse 

jongeren nog steeds minder deelnemen aan het 

hoger onderwijs dan gemiddeld in Vlaanderen. 

Met SALKturbo willen we die trend keren en 

willen we in Limburg een omgeving creëren 

waarin elk talent kan groeien.” 
 

 

 


