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Deze week werden de eerste 18 SALKturbo-projecten afgeklopt door een 

taskforce bestaande uit de Limburgse sociale partners, politieke wereld, 

organisaties en het middenveld. Het was bij het aantreden van de regering 

Jambon dat de provincie Limburg de opdracht kreeg van de Vlaamse Regering 

om een economisch toekomstplan voor Limburg op de rails te zetten. POM 

Limburg nam, samen met het provinciebestuur en UHasselt, de handschoen op 

om dit proces in goede banen te leiden, onder supervisie van Vlaams minister 

voor economie Hilde Crevits. Niemand kon toen vermoeden dat we op de 

drempel stonden van een wereldwijde pandemie. Vandaag zijn we blij dat we 

op dat moment die economische turbo in gang gezet hebben. Met SALKturbo is 

Limburg immers klaar om haar bijdrage te leveren aan het broodnodige 

economisch herstel. 

 

Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg 

Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg 

 

 

https://mailchi.mp/d8e807b24ffe/test-5558801?e=c4a8e04c0e


 

Maandelijkse captain's table brengt mature 
bedrijven en start-ups samen 

 

 

Sinds kort organiseren de POM-

antennes een maandelijkse 

ontmoeting tussen mature bedrijven 

en start-ups. Die antennes zijn een 

nieuwe tak van POM, die haar 

werking vertaalt naar het terrein. Het 

team connecteert start-ups en 

mature bedrijven met het bestaande 

economische ecosysteem. De 

ontmoetingsmomenten zijn telkens 

opgezet als een captain’s table, en 

hebben uiteenlopende thema’s. 

POM kan reeds terugblikken op twee 

succesvolle edities, rond digitale 

leertechnieken en datavalorisatie.  
 

Lees meer  

 

 

 

Groen licht voor 18 SALKturbo-projecten 

https://www.pomlimburg.be/nieuws/maandelijkse-captains-table-brengt-mature-bedrijven-en-start-ups-samen/


 

 

De SALKturbo-taskforce nam deze week een aantal cruciale beslissingen voor 

de komende jaren. Die taskforce is verantwoordelijk voor de uitrol van het 

socio-economische toekomstplan van Limburg. 18 van de 42 ingediende 

projecten kregen groen licht, en worden vanaf nu verder begeleid in concrete 

voorbereiding en financiering. Dat laatste kan onder andere met Europese 

subsidies. Alle goedgekeurde projecten samen vertegenwoordigen een 

investering van meer dan 34 miljoen euro. Ook de KPI's van SALKturbo 

werden tijdens de taskforce vastgelegd; op basis hiervan wordt de impact van 

het plan gemeten.  

Lees meer  

 

 

 

Congres 'Energy Mission' verzamelt decision 
makers rond koolstofarme energie  

 

De evolutie naar een meer 

koolstofarme energie is één van de 

grootste uitdagingen die ons de 

komende jaren te wachten staat. De 

Limburgse Green Deal wil hier 

voorsprong in nemen, en die 

energietransitie nog meer versnellen. 

https://www.pomlimburg.be/nieuws/groen-licht-voor-18-salkturbo-projecten/


 

Op het congres 'Energy Mission' op 

21 en 22 oktober in Thor Central 

brengen we, samen met EnergyVille, 

Flux50 en Thor Park, stakeholders 

en experten uit binnen- en 

buitenland samen rond duurzame 

energie. Early Bird-tickets zijn nog te 

koop tot 15 augustus.  
 

Schrijf je in  

 

 

  

 

Aankomende events 

5 oktober | Portretten van Innovatie 

21 & 22 oktober | Energy Mission 

30 november | Logistiekdag 2021 - Data Driving Resilient Supply Chains 
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https://energymission.be/registration/
https://www.pomlimburg.be/events/impact-van-design-op-innovatie-in-vlaamse-bedrijven/
https://energymission.be/
https://www.pomlimburg.be/events/logistiekdag-2021-data-driving-resilient-supply-chains/

