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Van vooruitgang naar voorsprong 
 
Het gaat goed met de economie in Limburg. Op diverse terreinen heeft Limburg de achterstand 
ingehaald, ja zelfs voorsprong genomen. Op dit fundament moet de toekomst worden gebouwd, voor 
de Limburgse economie, maar ook voor het provinciebestuur.  
Excelleren en voorsprong nemen is de boodschap.  
 
 
1.  SALK 1.0 en SALK 2.0 (versnel, versterk & ontwikkel) 
 
Het Vlaams regeerakkoord erkent dat Limburg met SALK 1.0 een sprong voorwaarts heeft gemaakt. 
Limburg heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de Vlaamse welvaart.  
Ondanks de vooruitgang kampt Limburg echter nog steeds met een aantal structurele zwakten zoals 
een lager gemiddeld inkomen dan de rest van Vlaanderen; voortdurend verlies van talent; een minder 
aantal ondernemers en economische beslissingscentra dan in de Vlaamse ruit; de mismatch tussen 
jobs en vacatures binnen een superdiverse samenleving; de gebrekkige mobiliteit binnen Limburg en 
de zwakke ontsluiting naar andere regio’s. 
 
De structurele zwakten en nieuwe megatrends zoals digitalisering, deeleconomie, expansie 

zorgeconomie, verschuiving in attitudes tov mobiliteit en klimaat, het gewijzigd ruimtegebruik, de 

toegenomen diversiteit op de arbeidsmarkt worden het fundament waarop SALK 2.0 zal bouwen.  

Hiervoor slaat het provinciebestuur de handen ineen met alle Limburgse stakeholders, waarbij de 
provinciale diensten een essentiële rol zullen spelen, zowel op organisatorisch als op financieel vlak.  
 
Het provinciaal economisch beleid waaronder het retailbeleid,  het Limburgse arbeidsmarktbeleid en 
de nieuwe innovatiepremie, en de versterkte werking van de POM worden als een dynamische 
onderlaag in SALK 2.0 ingebracht.  
 
Voor die economische ontwikkelingsagenda doet Limburg een appel op de 137 miljoen euro Europese 
middelen, verbonden aan de erkenning van Limburg als Europese transitieregio. Het nieuwe 
acceleratie- en ontwikkelfonds is aanvullend een essentiële hefboom. Met het fonds steunen we 
projecten die inspelen op een effectieve probleemstelling of die zorgen voor een valorisatie van 
economische kansen. 
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2.  Nieuwe economische campussen voor Limburg 
 
Met veel enthousiasme rolde LRM, samen met het provinciebestuur en andere partners, in onze 
provincie het intussen beroemde campusmodel uit. Corda Campus is wellicht de meest bekende.  
Innovatie, creatief talent en ondernemerschap zorgen voor een sterke dynamiek op de Limburgse 
campussen.  
 
We hebben de ambitie om deze legislatuur 7 nieuwe economische campussen te realiseren waar 
innovatie, internationalisering, ondernemerschap en talentontwikkeling verbonden worden. Hen 
fysiek samenbrengen, maakt ons efficiënter en geeft ons extra slagkracht om te excelleren in innovatief 
en internationaal ondernemerschap en om de Limburgse talenten kwalitatief op te leiden. 
 
De nieuwe bedrijfscampussen die we willen ontwikkelen zijn:  
1. Logistieke Campus, 2. Maak Campus in Genk, 3. Health Campus, universiteitssite in Diepenbeek, 
4. Bouwcampus in Diepenbeek, 5. Campus Noord-Limburg in Pelt, 6. Limburgcampus, site 
provinciehuis in Hasselt, 7. Corda Congress, site Corda Campus in Hasselt.  
 
3.  POM - Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 2.0 
 
POM Limburg zal in haar nieuwe strategie een bepalende socio-economische speler zijn in Limburg. 
Het werkingsbudget werd hiertoe verdubbeld. Samen met de nieuwe directeur die in januari 2020 
start, worden 3 pijlers krachtig uitgebouwd.  
 
Ontwikkelingsmaatschappij  
POM zal als ontwikkelingsmaatschappij prioritair bedrijfsgronden ontwikkelen tot kwaliteitsvolle 
bedrijfsterreinen. Voor terreinen waar de private sector geen initiatief neemt, onderzoekt POM de 
haalbaarheid om deze zelf te ontwikkelen (Reigersvliet Leopoldsburg, kmo-terrein aan het PLOT in 
Genk, Wetenschapspark Diepenbeek,…). Waar nodig neemt de POM deel aan de ontwikkeling van 
innovatieve infrastructuren voor de collectieve huisvesting van ondernemingen. Ook zal de POM met 
duurzaamheidsacties de bedrijven in de Limburgse klimaatambitie sensibiliseren. POM zal verder 
focussen op de ondersteuning bij het uniform bewegwijzeren van de Limburgse bedrijventerreinen.   
 
Platformwerking voor 8 sectoren  
Op basis van het triple helix principe organiseert POM Limburg interactie en structureel overleg tussen 
bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Hiervoor is POM Limburg gestart met een platformwerking 
in 8 sectoren. De interactie verloopt binnen de platformwerking waar kennis wordt gedeeld, creatieve 
ideeën en expertise worden uitgewisseld. Deze informatie moet leiden tot concrete acties en nieuwe 
projecten op het terrein.   

De platformwerking wordt door POM Limburg professioneel omkaderd door een platformmanager 

die gangmaker van de operationele en inhoudelijke werking van het platform is en de 

projectontwikkeling faciliteert en stroomlijnt. Volgende 8 platforms worden door POM verder 

uitgebouwd: platform logistiek, platform maakindustrie, platform energie, platform creatieve 

economie, platform zorgeconomie, platform bouw, platform IT, platform circulaire economie & 

cleantech. 

POM Limburg wil kortbij het kloppend hart van de Limburgse economie zitten en geeft aan de 
kapitaalsparticipatie een inhoudelijk verlengstuk, door op 5 bedrijventerreinen een ‘POM-antenne’ 
te openen. Deze POM-antenne vervult een brugfunctie met het Limburgse ondernemerschap.  
 
Expertisecentrum 
POM Limburg zet haar rol als expertisecentrum over de Limburgse economie kracht bij met de uitbouw 
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van haar Kenniscel. Die legt de nadruk op een uitgebreid aanbod van economische statistieken over de 
Limburgse economie. Hiervoor zal ook samenwerking gezocht worden met de betrokken Limburgse 
actoren en de 3 werkgeversorganisaties in onze provincie.  
 

 
 “De versnelling” 

 
4.  Europa: Limburg als erkende transitieregio vanaf 2021  
 
2000 projecten werden in het verleden met Europese steun gerealiseerd, waarbij meer dan 800 

miljoen euro subsidies in Limburgse projecten terecht kwamen, zoals Energyville, Construction 

Academy, Flanders Make, T2, Vaklab, Cycling Synergy,…   

Limburg is erkend als Europese transitieregio voor de nieuwe programmaperiode. Door de erkenning 

als transitieregio kan Limburg rekenen op 137 miljoen Europese steun. SALK 2.0 wordt hét kompas 

voor de transformatie van transitieregio naar Europese voorbeeldregio, zowel voor de opmaak van het 

EFRO-programma als voor de twee Interreg-programma’s. 

De provincie zal actief optreden als facilitator voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027, die start 

medio 2021. Europa wil 5 doelstellingen realiseren: een slimmer Europa, een groener Europa, een 

meer verbonden Europa, een socialer Europa, een Europa dichter bij de burger. Europa zal deze 

middelen geconcentreerd inzetten volgens verdeling: 45% voor een slimmer Europa en 30% voor een 

groener Europa. 

De “interlimburgse samenwerking” krijgt een prominente plaats. Er wordt gewerkt aan een 

Interlimburgs samenwerkingsprogramma dat dient als een atlas van kansen. Dit programma maakt het 

mogelijk om een gemeenschappelijke positie in te nemen in de Interreg-programma’s en in de nieuwe 

werking van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS). 

Daarnaast bouwen we ook een intensievere samenwerking met Nordrhein-Westfalen. Ook wordt de 

samenwerking met de provincies Luik en Noord- Brabant versterkt. Een eerder thematische 

samenwerking, onder meer op het vlak van logistiek of innovatie is daarbij wenselijk.  

Bij ons Euregionale optreden zullen we aandacht hebben voor de betrokkenheid van de lokale 
besturen. In het bijzonder de grensgemeenten en van bestaande samenwerkingsverbanden zoals het 
MAHHL-samenwerkingsverband (Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen en Luik). Ook hier neemt de 
provincie een facilitatorfunctie op. Recent ging de provincie een actief partnerschap aan met het 
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap VLEVA. Zo krijgt Limburg een antenne in de Europese 
administratie in Brussel.  
 

 
5.  Medewerkers als onmisbare schakel voor realisatie 
 
Een ambitieus provinciebestuur vraagt een ambitieuze ambtelijke organisatie. Voortdurende 
ontwikkeling en verdere digitalisering, zowel in processen als in communicatie, maakt het 
provinciebestuur tot een performante organisatie die mee beweegt met de maatschappelijke noden 
en snel weet te schakelen. De effectiviteit en efficiëntie van ons beleid dient vergroot te worden, o.a 
via een doorgedreven digitalisering van diverse documenten en administratieve processen.  
 
We zullen onze processen herdenken en optimaliseren. Verder richten we ons op onze kerntaken en  
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streven hierin naar de hoogste kwaliteit. We zullen ons steeds slim, snel en efficiënt aanpassen aan 
veranderde omstandigheden. Vorming en opleiding zijn cruciale elementen in ons toekomstig 
personeelsbeleid.  
 
 
Het personeelsbestand schommelt rond de 855 personeelsleden. Het meest opvallende kenmerk 
van ons personeelsbestand is de leeftijdsstructuur: 218 personeelsleden bereiken tijdens deze 
legislatuur de leeftijd van 63 jaar en stromen tegen 2024 uit. Deze natuurlijke uitstroom is goed voor 
25 % van het huidig personeelsbestand, welke niet worden vervangen.  
 
De nieuwe provinciegriffier (ceo) start op 1 mei 2020. De aanwervingsprocedure voor 
personeelsdirecteur zit in haar eindfase. Het management is hiermee terug op volle kracht. Samen 
met externe adviseurs wordt een strategische HRM-visie voorbereid om de organisatie ‘slimfit’ en 
‘toekomstproof’ te maken. 
 
Een goed personeelsmanagement moet ervoor zorgen dat het personeel zich verbonden voelt met de 
organisatie en minder geneigd is om elders te gaan werken. Hiervoor zetten we in op: een 
modernisering van de verloningsmogelijkheden, het verhogen van de betrokkenheid, een voldoende 
uitdagende en afwisselende jobinhoud, projectmanagement. 
 
Onze medewerkers zijn het kloppend hart van de organisatie. Zij tonen verbindend leiderschap en 
ondernemerschap op elk niveau. Een strategisch personeelsplan houdt rekening met ieders 
capaciteiten om de kernopdracht waarvoor we staan zo effectief mogelijk te kunnen realiseren. Een 
kwalitatieve dienstverlening die klantgericht en toegankelijk is, staat steeds voorop. 
 

“Impactgedreven” 

Als impactgedreven organisatie willen we als provinciebestuur actief zijn op die segmenten van de 

samenleving waar de uitdagingen groot zijn. Ons doel is om hiervoor een ambitieus beleid te voeren 

en zo impactvol te zijn op de diverse economische sectoren en stakeholders, om zo de hefboom te 

vormen om samen projecten te realiseren. 
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