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Limburg hinkt nog steeds achterop in productiviteit, zo blijkt uit een nieuwe
studie van POM Limburg en UHasselt. De werkgelegenheid groeit vooral in
sectoren met een lage arbeidsproductiviteit. De uitdaging voor de toekomst is
om dit tij te keren, en bedrijven uit sectoren met een hoge toegevoegde waarde
aan te trekken. Hiervoor moet Limburg de zogenaamde braindrain afremmen
en jong talent alle kansen bieden in eigen regio. Investeren in de groei van het
Limburgs hoger onderwijs en een groter aanbod op het vlak van cultuur en
ontspanning kunnen daarbij het verschil maken. Het zijn troeven waarin we
moeten investeren om onze aantrekkingskracht voor young potentials te
verhogen.
Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg
Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg

POM Limburg helpt maakbedrijven met QRM4.0
sneller produceren

Drie Limburgse bedrijven worden
voorlopers in Quick Response
Manufacturing, een strategie om de
productiesnelheid op te voeren. Het
gaat om interieurbedrijf Merger uit
Tongeren,
droneproducent DroneMatrix uit
Hasselt en tegelbedrijf LambrechtsNicolaers uit Tongeren. POM
Limburg riep samen met diverse
partners het project QRM4.0 in het
leven om productietijden van
maakbedrijven te kunnen inkorten.
Het project wordt gefinancierd door
Interreg Euregio Maas-Rijn. Een
week lang zal een coach de
bedrijven gericht begeleiden. De
opgebouwde kennis wordt later
gedeeld met andere Limburgse
maakbedrijven. Tom Vandeput: “Na
onze oproep liepen de aanvragen in
een recordtempo binnen. Dat bewijst
dat we hiermee effectief een verschil
kunnen maken.”
Lees meer

Jobs in Limburg verschuiven vooral naar
laagproductieve sectoren
In de periode 2003-2017 kende Limburg
verhoudingsgewijs een veel grotere verschuiving
van jobs tussen verschillende sectoren dan
elders in Vlaanderen. Maar, zo blijkt uit een
nieuwe studie van POM Limburg en UHasselt,
deze verschuivingen brachten onvoldoende op in
termen van jobcreatie en productiviteitsgroei. De
werkgelegenheidsgroei situeerde zich
hoofdzakelijk in sectoren met een lage
arbeidsproductiviteit, waardoor Limburg inzake
productiviteit steeds meer achterop hinkt t.o.v.
Vlaanderen. Bovendien heeft die sectorale

arbeidsmarktdynamiek ook gevolgen voor de
exportpositie van Limburg.
Lees meer

LRM presenteert mobiliteit van de toekomst op
Terhills
Tegen 2022 zullen bezoekers van vakantiepark
Terhills vervoerd worden met zelfrijdende
shuttles. Dat is de ambitie die LRM formuleert bij
de start van 'Smart Mobility Terhills', een nieuw
innovatieproject dat de investeringsmaatschappij
initieerde in samenwerking met De Lijn en
Flanders Make. Terhills wordt een multimodale
proeftuin waar nieuwe technologieën getest
kunnen worden in een gecontroleerde en veilige
omgeving. Gedeputeerde van economie Tom
Vandeput: "De mobiliteit van de toekomst, één
van de ambities van SALKturbo, wordt op Terhills
gecreëerd. Limburg pioniert hier met slimme
mobiliteitsoplossingen en zet zich andermaal als
innovatieve regio op de kaart."
Lees meer

Aankomende events
27 mei | Introductie tot de Chinese markt - tips & tricks
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