
“NA CORONA VERWACHTEN 
WIJ EEN ZELDEN  
GEZIENE ECONOMISCHE 
 VERSNELLING. EN DIE ZAL 
WINNAARS EN VERLIEZERS 
TELLEN.”
POM LIMBURG SCHAKELT OVER NAAR HOGER  AMBITIENIVEAU.

Het nieuwe provinciebestuur werd door Vlaanderen behoorlijk afgeslankt. Voor gedeputeerde van econo-
mie Tom Vandeput (CD&V) de aanleiding om het ambitieniveau voor economie, een van de bevoegdheden 
die provinciaal bleef, behoorlijk te verhogen. Hij rolde een ambitieus investeringsprogramma voor nieuwe 
campussen uit, verdubbelde het budget van de economische ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg en 
slaagde er bovendien in om Noël Slangen aan te trekken als nieuwe algemeen directeur. Een dubbelgesprek.

Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg (links) en Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg (rechts).
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Tom Vandeput: “Niemand had zich bij het begin van deze 
legislatuur kunnen voorbereiden op het menselijk en econo-
misch drama dat corona is. Maar wie vandaag onze keuzes 
van toen bekijkt, zou denken dat we een glazen bol hadden. 
We hebben van de afgelopen periode geleerd dat onze econo-
mie digitaler moet, dat we resoluut moeten inzetten op een 
koolstofarme economie en dat we competitiever moeten zijn. 
En dat zijn exact de beleidslijnen waar wij met POM Limburg 
voor gekozen hebben.”

Noël Slangen: “We mogen niet vergeten dat ook in deze 
moeilijke omstandigheden Limburg nog steeds een historische 
achterstand in te halen heeft. We hebben veel jobs kunnen 
 creëren sinds de sluiting van Ford Genk, maar de kloof tussen 
de toegevoegde waarde per werknemer in Limburg en in 
Vlaanderen is nog steeds twintig procent. We zijn pas volledig 
geslaagd als die kloof gedicht zal zijn.”

Hoe komt het dat we die achterstand 
zolang meeslepen?
Noël Slangen: “Je transformeert een economie niet op een paar 
jaar. Alle elementen moeten in de juiste richting zitten, en dat 
gebeurt stap per stap. Daarom is het belangrijk om steeds de 
doelstelling op lange termijn voor ogen te houden. Een snel 
succesje kan misleidend zijn.”

Tom Vandeput: “We moeten voortbouwen en kapitaliseren 
op de fundamentele kracht die we als Limburg intussen 
opgebouwd hebben. Competitieve voordelen die dankzij de 
verenigde krachten van ondernemers, werknemers, kennis-
wereld en overheid werden bereikt. Ik denk dan aan de Corda 
Campus met zijn prominente plek in het Vlaamse digitale 
landschap, de bloei van de sterke noordelijke bedrijvenzone 
Kristalpark-Nolimpark, de universitaire samenwerking in 
Energyville of de logistieke groei die we gekend hebben dankzij 
de sterke as Albertkanaal-Antwerpse Haven of het zuiden van 
Limburg met de luchthaven van Luik. Dat zijn fundamenten 
waarop onze provincie sterk kan verder bouwen”.

Welke rol wil POM Limburg in 
de  versterking van onze economie 
spelen?
Tom Vandeput: “POM Limburg is in feite een kruispunt van 
kruisbestuiving, met een strakke blik op de uitdagingen van de 
toekomst. Hiervoor verzamelen we alle economische krachten 

in onze platformen, voeden we de economie met objectieve 
data, zetten we toekomstprojecten op die digitalisering 
en verduurzaming van onze economie versnellen, bouwen 
we campussen, ontwikkelen we bedrijfsterreinen en spelen 
we een rol als economisch regisseur van Limburg, zoals in 
het ambitieuze toekomstproject SALKturbo waarmee we de 
Europese middelen, waar we als transitieregio recht op hebben, 
op de meest impactvolle manier inzetten.”

Noël Slangen: “Ik merk dat soms het misverstand leeft dat 
POM Limburg een organisatie voor werkgevers zou zijn. 
Daarvoor heb je echter andere spelers, sterke organisaties zoals 
VKW bijvoorbeeld. POM Limburg werkt met ondernemingen, 
maar ook met werknemers, lokale besturen, kennisinstellingen 
en academici en het middenveld. We zijn er om de economie te 
versterken en versnellen voor iedere Limburger. POM Limburg 
moet er daarbij voor zorgen dat al die krachten samenwerken 
voor wat alleen veel moeilijker is, rond digitalisering en 
verduurzaming bijvoorbeeld.”

Wat verwachten jullie van onze 
 economie in het postcoronatijdperk?
Noël Slangen: “Na corona verwachten wij een zelden geziene 
economische versnelling. Dat voel je nu al opborrelen. Heel 
wat bedrijven hebben zich in de moeilijkste omstandigheden 
heruitgevonden. Ze zijn gaan nadenken over nieuwe markten 
en nieuwe processen. En zijn versneld gedigitaliseerd. Maar 
er zullen helaas ook veel verliezers zijn, bedrijven die door 
hun kapitaal heen zitten, klanten verloren hebben, hun markt 
verloren hebben of de energie niet meer kunnen opbrengen.”

Tom Vandeput: “Als we kijken naar de lange termijn, dan 
weten we dat in de toekomst de vraag terug zal aantrekken 
en veel van de economische coronahindernissen opgeruimd 
zullen zijn. Ieder bedrijf zit in die zin in de situatie van veel 
startende bedrijven: een onderneming die kapitaal nodig heeft 
om een periode met weinig inkomsten te overbruggen, en die 
tijdens die start maximaal moet investeren in de aantrekkelijk-
heid, de innovatie, de degelijkheid en de efficiënte productie 
van haar product of dienst. De bedrijven die daarin slagen 
zullen er na corona krachtiger staan dan daarvoor. Het zijn de 
ondernemers zelf die hierin voor alle duidelijkheid het verschil 
maken. Maar wij zullen ons deel doen.”

Meer informatie over POM Limburg op www.pomlimburg.be

21

INGEWIJD(E)

VKW_MAG_K16_jg23_nr4_JunJulAug21.indd   21VKW_MAG_K16_jg23_nr4_JunJulAug21.indd   21 10/06/2021   09:4810/06/2021   09:48


