
  

 

 

Innovatiecultuur, cocreatie, creativiteit en innovatieproces. Dat zijn de vier pijlers 

waarop de innovatiestrategie van een bedrijf geënt is. Althans, dat was 

de outcome van de portretten die we maakten van enkele voorlopers. Wat vooral 

duidelijk is: met business as usual komen we er niet. Om concurrentieel te 

blijven, moeten we constant innoveren. POM stimuleert de uitbouw van een sterk 

innovatieklimaat in Limburg, maar vernieuwing start vooral in de bedrijven zelf.  

 

Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg 

Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg 

 

 



 

Productietijd van Group Nivelles slinkt van 8 naar 
3 weken 

 

 

Het Gingelomse badkamerbedrijf Group Nivelles 

wordt een voorloper in Quick Response 

Manufacturing (QRM), een strategie om de 

productiesnelheid op te voeren. Group Nivelles 

produceert badkamers op maat, vaak in kleine 

volumes. Dankzij steun binnen het Interreg-

project QRM4.0, dat POM Limburg samen met 

andere partners in het leven riep, wordt de totale 

productietijd nu ingekort van acht naar drie 

weken. Gedeputeerde voor economie en POM-

voorzitter Tom Vandeput: “Door onze 

maakbedrijven vertrouwd te maken met QRM 

kunnen we hen opnieuw voorsprong geven.” 
 

 

 

POM-event legt geheim achter Limburgse 
innovatie bloot 

 

 

Bedrijven die onvoldoende innoveren, lopen het 

risico irrelevant te worden. POM Limburg nam de 

innovatiestrategie van enkele toonaangevende 

bedrijven onder de loep: softwarebouwer Setle, 

producent van keukengerei BergHOFF en 

bouwbedrijf Skilpod. Tijdens het POM-event 

‘Portretten van Innovatie’ op Corda Campus 

gaven de CEO’s het verhaal àchter de innovatie 

prijs. Thibaut Nivelles, CEO van Setle: "Als een 

oplossing te ingewikkeld is, dan is het meestal 

niet de beste. Een innovatieve oplossing moet 

begrijpelijk en schaalbaar zijn." 
 

 

 

Bpost en POM scheppen duidelijkheid rond 
industrienummering 



 

 

Ongeveer 30% van de Limburgse bedrijven heeft 

een industrienummer. In combinatie met het 

postadres levert dat regelmatig verwarring op, 

waardoor de postbedeling op bedrijventerreinen 

niet vlot verloopt. Samen met bpost wil POM 

Limburg hier meer duidelijkheid in brengen, 

onder andere aan de hand van een nieuwe 

brochure. Vooral te onthouden: het viercijferige 

industrienummer is onderdeel van een 

bewegwijzeringssysteem, en dus geen alternatief 

voor een officieel postadres. 
 

 

 

 

 


