
  

 

 

Eén van de belangrijkste ambities van POM Limburg is om onze provincie 

aantrekkelijk te maken. Niet alleen voor bedrijven om zich hier te vestigen, 

maar ook voor onze young potentials om zich hier te ontplooien. Daarvoor 

hebben we onder andere een topuniversiteit en een indrukwekkende nieuwe 

campus in de aanbieding. Zo kunnen we samen een omgeving creëren waarin 

iedereen zijn eigen uitdaging vindt. De hersenen van onze jonge talenten zijn 

de grondstof voor de toekomst, we moeten ze blijven prikkelen. 

 

Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg 

Hier op de Bedrijvennetwerkdagen met enkele leden van het POM-team. 

 

 

 

 

 

 



 

POM Limburg haalt farma-wereldspeler Amador 
Bioscience naar Health Campus 

 
 

 

Amador Bioscience, een 

Amerikaanse wereldspeler in 

klinische studies, zal zich voor het 

eerst op Europese grond vestigen. 

POM Limburg haalt het farmabedrijf 

naar de nieuwe Health Campus in 

Diepenbeek. Het van oorsprong 

Amerikaanse bedrijf is 

wereldvermaard in de klinische 

farmacologie, meer specifiek in de 

digitale poot ervan. Op termijn zal 

Amador 120 masters in life 

sciences aanwerven. Gedeputeerde 

voor economie en POM-voorzitter 

Tom Vandeput: “Met de komst van 

Amador zetten we Limburg op de 

kaart als spil van innovatie 

in healthcare. De toon voor de 

nieuwe Health Campus is alvast 

gezet.” 
 

 

 

Kruim van Europese energie-experten op 
internationaal congres Energy Mission 

 

Op 21 en 22 oktober landde het internationale 

congres Energy Mission voor het eerst in 

Limburg, op Thor Park in Genk. Organiserende 

partners POM Limburg, EnergyVille, Flux50 en 

Thor Park brachten het kruim van Europese 

energie-experten samen over de energiebronnen 

van de toekomst. Samen met zo'n 200 

besluitvormers uit het bedrijfsleven, beleid en 

kennisinstellingen debatteerden ze over drie 

actuele energiethema’s: duurzame stedelijke 

omgeving, koolstofarme industrie en slimme en 

hernieuwbare elektrificatie. Uiterlijk tegen 2050 

moet Europa het eerste klimaatneutrale continent 



 

ter wereld worden, zegt de Europese Green 

Deal. Een torenhoge ambitie, waarin 

energietransitie een belangrijke rol speelt. 
 

 

 

Limburgse achterstand in arbeidsproductiviteit 
wordt groter 

 

 

Productiviteit is bepalend voor economische 

groei, en bijgevolg voor de levensstandaard en 

welvaart in een regio. In een nieuwe POM 

Limburg-analyse wordt de bruto toegevoegde 

waarde en arbeidsproductiviteit in Limburg 

onder de loep genomen. Een opvallende 

conclusie is dat de arbeidsproductiviteit, namelijk 

de bruto toegevoegde waarde per werknemer, in 

Limburg 15,7% lager ligt dan gemiddeld in 

Vlaanderen. Bovendien werd de kloof de 

afgelopen tien jaar alleen maar groter. 

Gedeputeerde voor economie en POM Limburg-

voorzitter Tom Vandeput: “Na de sluiting van 

Ford Genk is er vooral tewerkstelling bijgekomen 

in sectoren waar er minder toegevoegde waarde 

wordt gecreëerd. Hierdoor groeide de 

arbeidsproductiviteit in onze provincie minder 

snel dan het Vlaamse gemiddelde. Via 

SALKturbo zetten we volop in op de verhoging 

van de competitiviteit van de Limburgse bedrijven 

en werknemers, o.a. door innovatie, digitalisering 

en levenslang leren.” 
 

 

 

POM Limburg wordt Vlaamse start-uppartner van 
VIL 

 

In 2020 waren er in Limburg 223 starters in de 

logistiek. Een mooi cijfer, dat nogmaals aantoont 

dat Limburg met haar zeven incubatoren het 

mekka voor starters is. POM Limburg bundelt nu 

de krachten met VIL, het Vlaams 

innovatieplatform voor de logistiek, en Log!Ville, 

het logistiek demonstratiecentrum in Niel in de 

provincie Antwerpen. Als Vlaamse start-



 

uppartner zet POM Limburg mee haar schouders 

onder LogiLAUNCH, het VIL-matchmakingevent 

voor start-ups en mature bedrijven. In maart 22 

zal voor het eerst een Limburgse editie van het 

event plaatsvinden. Die wordt onmiddellijk naar 

een hoger niveau getild. Bedrijven en start-ups 

worden niet alleen met elkaar in contact 

gebracht, maar ook verder begeleid tijdens 

cocreatiesessies en een-op-eengesprekken.  
 

 

  

 

Aankomende events 

23 november | Limburgers aan het woord over (én aan de slag met) circulair 

bouwen 

30 november | Logistiekdag 2021 - Data Driving Resilient Supply Chains 

1 december | Workshop Einsteintelescoop 

   

 

https://www.boostbouwlimburg.be/circulair-bouwen/
https://www.boostbouwlimburg.be/circulair-bouwen/
https://www.pomlimburg.be/events/logistiekdag-2021-data-driving-resilient-supply-chains/
https://www.pomlimburg.be/events/workshop-einsteintelescoop-workshop-einstein-telescope/

