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POM Limburg en Locate in Limburg
pakken uit met innovatief concept “Expat Centre Limburg”;
een uniek onthaalbureau en community voor hoogopgeleid buitenlands talent in Limburg
Trekker gezocht voor cross-border project

Hasselt, 20 mei 2019 - Limburg heeft als Vlaamse euregionale grensregio, binnen het grensgebied ‘Euregio MaasRijn’, en haar geografische ligging in de kennisdriehoek Eindhoven, Aken, Leuven (zogenaamde ELAT) uitstekende
carrièremogelijkheden en een hoge levenskwaliteit voor internationaal toptalent. Die troeven worden internationaal
onvoldoende in de markt gezet. Hierdoor loopt de verwelkoming, integratie en retentie van het potentieel van dat
buitenlands toptalent, niet of nauwelijks optimaal.
Topregio’s zijn magneten voor buitenlands toptalent die naast kennis en kunde ook een netwerkpotentieel
meebrengen als hefboom voor meer internationaal ondernemerschap en investeringen. De jarenlange werking van
Locate in Limburg, het unieke Invest Promotie Agentschap voor Limburg om buitenlandse bedrijven naar Limburg te
halen, toont aan dat naast de aanwezigheid van vlotte financiering, de geografische ligging, beschikbare ruimte om te
ondernemen
vooral
de
emotionele
verbondenheid
met
de
regio
‘de
zogenaamde
emo-factor, de belangrijkste troeven zijn voor regio’s als Limburg om zich te onderscheiden in het aantrekken van
buitenlandse bedrijvigheid. Het Expat Centre Limburg heeft de ambitie om een goede welkomcultuur uit te dragen
aan dat internationaal toptalent waarbij ze naast een goede ontvangst in onze regio ook een eerste aanspreekpunt
hebben voor al hun belangrijkste uitdagingen en vragen gedurende hun verblijf, en bij hun terugkeer een blijvend
netwerkpotentieel aanbieden aan hun gastregio. Het nieuwe ‘Expat Centre Limburg’ beoogt hen dus beter te
ontvangen, te ontzorgen en te binden aan Limburg zodat hun verbondenheid met Limburg versterkt en blijvend is en
er voor Limburg een langdurige netwerkwaarde is voor vervolginvesteringen en netwerkkracht gedurende hun
verblijf en bij hun latente terugkeer.
“Limburg is een open en gastvrije regio waar het goed is om te wonen, werken en leven. Met dit onthaalbureau
realiseren we weer een mooie schakel en troef in het economische ecosysteem van de toekomst. Het brengt ons een
mooi netwerkpotentieel in onze acquisitiestrategie.” stelt Herman Reynders, Gouverneur en Voorzitter Locate in
Limburg.
“Onze omliggende regio’s hebben reeds de eerste prille stappen in gelijkaardige onthaalbureaus gezet. En dankzij het
Europese geld in het kader van het euregionaal ‘YouRegion’ Interreg-project zet nu ook Belgisch Limburg in op de
uitbouw van een onthaalbureau voor hoogopgeleide nieuwkomers. In een eerste fase zullen we de ‘best practises’
over de landgrenzen heen in kaart brengen en die in een tweede fase optimaliseren, vertalen naar Limburg en ze
implementeren met als hoofddoel meer expats naar de regio te halen, ze kwaliteitsvol te begeleiden naar een
integratie en als ze vertrekken ze emotioneel te binden aan de regio met een blijvend netwerkpotentieel,” aldus
gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput.
Om dit onthaalbureau duurzaam te trekken, uit te bouwen en het Limburgse ecosysteem verder te versterken, gaan
Locate in Limburg en POM Limburg nu op zoek naar een hands-on senior-manager in de schoot van POM Limburg op
de Corda Campus.
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Belang van expats voor een regio en voor het borgen van het potentieel
Wikipedia leert ons dat een expatriate (of afgekort expat) iemand is die tijdelijk in een land verblijft met een andere
cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid. Meestal zijn ze daarbij uitgezonden door hun werkgever, hoewel
sommigen ook zelf direct bij een buitenlandse werkgever solliciteren. Ze dienen niet te worden verward met
immigranten, die van bij de uitzet tot doel hebben zich vast te vestigen in een land en op eigen kracht op zoek gaan
naar een inkomstenstroom om in hun onderhoud te voorzien. In dat kader zoekt de expat naar een tijdelijk verblijf en
zal zijn initiële levenswandel ook in die zin zijn. Onderzoek toont aan dat expats en hun meereizende familieleden,
die zich goed integreren, langer blijven en dus meer bijdragen aan de lokale economie en meehelpen aan het
uitdragen van de uitstraling van een regio gedurende hun verblijf en na hun vertrek in netwerkwaarde.
Onze definitie rijkt dus verder dan de fiscale definitie van expats, maar naar alle hoogopgeleide buitenlanders die om
professionele redenen tijdelijk in Limburg wonen of er tewerkgesteld zijn.
België telt vandaag naar schatting 220.000 expats en dat cijfer groeide gestaag met 50% van 160.000 na de laatste
techbubble-periode rond de eeuwwisseling. Brussel blijft daarbij de populairste locatie gezien de aanwezigheid van
de Europese instellingen, de NAVO en hun randorganisaties en de verdere aanwezigheid van multinationals. Naast
Brussel pikken ook Antwerpen (met haar wereldhaven) en Gent (groeiende biotech en innovatiecluster) een graantje
mee. Het merendeel van de expats komen uit Japan, naast Duitsland, Engeland, Italië, Tsjechië en de USA. De
doorsnee expat is een man (63% in ons land) van 25 tot 40 jaar (37 gemiddeld). De laatste jaren is de tendens dat ze
meestal zonder gezin verblijven, behoudens de verre expats (zoals Japanners). De meeste expats zijn hoog opgeleid.
2/3 heeft een master of PhD. De bereikbaarheid en kwaliteit van verblijf zijn belangrijke criteria voor een tevreden
expat, maar ook de aanwezigheid van een internationaal kader (Engelse taal, internationale keuken, internationale
school, goed en warm onthaal en permanente begeleiding...). Voor Limburg is er weinig geweten over de huidige
expat populatie, en dat in kaart brengen zal ook een belangrijke contributie van bij de aanvang van het ‘expatcenter’
zijn. Op basis van schattingen denken we dat het er een 200-300 zijn. Het is overduidelijk dat we zeker onder ons
potentieel spelen door het gebrek aan een duidelijke welkomcultuur, het ontbreken van marktgerichte spelers en
internationaal onderwijs. De belangrijkste werkgevers in Limburg naast grotere internationale maakbedrijven in
vooral Genk, St-Truiden en Hasselt, is UHasselt. Algemeen wordt aangenomen dat Limburg meer potentieel heeft
voor het aantrekken van internationaal toptalent als dit goed in de markt wordt gezet. Aan aantrekkelijke
uitdagingen en bedrijvigheid is er al zeker geen tekort.
Hoogopgeleide internationale vakmensen hebben keuze te over wat betreft de regio en de branche waarin ze willen
werken. Bij die keuze hechten ze niet enkel belang aan de job, maar ook aan de randvoorwaarden – de zogenaamde
‘zachte’ vestigingsfactoren. Welke levenskwaliteit kan de regio hen bieden? Voelt men zich er werkelijk thuis? Welke
voorzieningen zijn er voor de meereizende partner? “POM Limburg creëert economische hefboomprojecten, en dit
expatcenter is daar een mooi voorbeeld van. Dankzij dit pilootproject kunnen we de hele Limburgse economie
versnellen, op het vlak van het aantrekken én behouden van internationaal toptalent maar ook het borgen van het
netwerkpotentieel dat ze met hen meebrengen. Hiernaast kunnen we de expats ook meerwaarde bieden door hen
beter te begeleiden in onze cultuur en gewoontes” aldus Frank Zwerts CEO Locate in Limburg en Algemeen directeur
POM Limburg.
“Met dit initiatief, dat we financieren vanuit de provincie, POM Limburg en Europa zetten we ons verder op de kaart
als economisch aantrekkelijke regio voor internationaal toptalent. Het zet POM Limburg ook op de kaart als
voortrekker voor vernieuwende concepten en economisch versneller. “vat Gedeputeerde voor economie en Voorzitter
POM Limburg, Tom Vandeput samen.
Professioneel onthaalbureau voor internationaal talent
Met dit ‘Expat Centre Limburg’ wil Locate in Limburg en POM Limburg een dynamische community op poten zetten
voor expats die zich in onze provincie vestigen, vanuit een eigen onthaalbureau voor hoogopgeleide nieuwkomers.
Om het project te kick-starten zal men eerst best practices van andere regio’s omarmen en ze grensoverschrijdend
implementeren. Dit zal in samenwerking met de partners de ‘Newcomerservice’ in Aken en het ‘Expat Centre
Maastricht region’ in Zuid-Limburg gebeuren. “Limburg heeft heel wat te bieden voor internationaal talent, maar het
is niet altijd makkelijk om als nieuwkomer je weg te vinden. Een centraal expatcentrum zou mij zeker geholpen
hebben,” getuigt professor Robert Malina, een hoogopgeleide Duitser die zelf vanuit de VS naar Limburg trok om er
een bloeiende carrière in de milieueconomie uit te bouwen aan de Universiteit Hasselt.
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Single point of contact voor expats, maar ook voor hun meereizende familie
Het zijn niet alleen de expats zelf die baat hebben bij zo’n onthaalbureau. Dit initiatief zal ook de Limburgse bedrijven
ontzorgen van expat gerelateerde taken en hen een optimaler welkomstgevoel geven in de regio. Naast de expat
zelf, zal ook de meereizende echtgenoot actief betrokken worden via mentorprogramma’s, zodat de Limburgse
arbeidsmarkt ook voor hen toegankelijker wordt. De praktijk wijst immers uit dat vele expats versneld afhaken,
omdat de meereizende echtgenoot zich moeilijk of niet kan integreren in de gastregio. De meerwaarde van het
programma zit dus ook in het integreren en het welkom heten van de meereizende echtgenoot, waar we ook een
gepaste job voor zullen zoeken in samenspraak met de VDAB en de werkactoren. Dit resulteert in een win-win voor
alle partijen, zo weet ook Jeff Slough, expat uit de VS en nu General Manager bij Harte Hanks: “Ik ben tevreden dat er
vanaf nu een single point of contact zal zijn voor alle internationalen. Zo kan ik hen bijstaan bij hun integratie vanuit
mijn eigen beleving en de parallel beter duiden met ons eigen geboorteland. Het zal me als return ook toelaten om
een bijkomend kwalitatief netwerk op te bouwen en me verdienstelijk maken door iets terug te doen aan de
community van Limburgers die me jaren geleden in hun armen en hart sloten”.
POM Limburg zoekt hands-on senior-manager om het expatcenter te leiden
Om de expat community te bouwen en hun netwerkkracht te borgen voor Limburg, gaat POM Limburg nu op zoek
naar talent van eigen bodem. Om die taak goed te vervullen zoekt men iemand die een trekker is en tegelijk handson is om zowel high-end als low-end taken uit te voeren. Hij/zij zal met de bedrijven uit onze regio en haar expats
hun noden in kaart brengen en een toolkit ontwikkelen om hierin tegemoet te komen, een dienstenaanbod
uitbouwen, een netwerk van serviceproviders bouwen, een inspirerend evenementenprogramma samenstellen met
de Euregionale project partners en uitrollen en alles in het werk stellen om het onthaalbureau als eerste
aanspreekpunt voor expats in de markt te zetten. Daarnaast zal het een bruggenbouwer moeten zijn om de
Limburgse economische actoren te verbinden en zorgen dat de emo-factor ten volle kan benut worden in het verder
onderhouden van contacten met die expats.
We zoeken iemand met een Master en een goede kennis van talen (Nederlands, Engels is een must) en iemand die
makkelijk communiceert en graag in een netwerkomgeving vertoeft. “Als professionele bruggenbouwer is het
zijn/haar taak om deze hoogopgeleide nieuwkomers en hun families te begrijpen in functie van gemeenschappelijke
uitdagingen en ze samen te brengen in een levendige community waar ze zich thuis voelen. Dit door de organisatie
van regelmatig terugkerende events die de doelgroep aanspreken en het bieden van gerichte bijstand in vele aspecten
van hun verblijf” voegt Frank Zwerts toe.
Wie zich geroepen voelt om internationaal toptalent te begeleiden bij de duurzame uitbouw van hun carrière en leven in
Limburg, kan de vacature vinden via de diverse media of op de website van Locate in Limburg www.locateinlimburg.com
en POM Limburg www.pomlimburg.be/jobs en zich gemotiveerd kandidaat stellen vóór 7 juni 2019 ter attentie van
Frank Zwerts, Directeur POM Limburg via e-mail op frank.zwerts@pomlimburg.be.

EINDE PERSBERICHT

NOTA: INFORMATIE OVER DE ORGANISATIES
Over POM Limburg
www.pomlimburg.be De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) voert het socio-economische
programma uit van de provincie Limburg. Dit ambitieus programma wil Limburg economisch versnellen door het
organiseren van streek- of sector gerelateerde overlegplatformen en het realiseren van acties en (hefboom)projecten die
Limburg als economische regio versterken en haar uitstraling als innovatieve en pioniersregio versterken. Voorbeelden
zijn de realisaties van Energyville, Droneport, Health Research Campus, bedrijvencentra, de streekonwikkelingstrajecten van
LIRES, NextGen Maakcampus, en nu de oprichting van een onthaalbureau voor expats.
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Naast haar streek-en sectorwerking staat POM in voor het realiseren van ontwikkelingen op bedrijventerreinen en het
verzamelen, analyseren en publiceren van Limburgse economische data voor beleids-of ander doeleinden. POM Limburg
wordt voorgezeten door de heer Tom Vandeput, Gedeputeerde voor economie van de provincie Limburg en dagdagelijks
aangestuurd door haar directeur Frank Zwerts.
Over Locate in Limburg vzw
www.locateinlimburg.com Locate in Limburg vzw is het invest promotie agentschap van de provincie Limburg. Het is
projectmatig gefinancierd met Europese, Vlaamse en Limburgse middelen en heeft tot doel om bijkomend aan de
inspanningen van het Invest thema van FIT (Flanders Investment and Trade), buitenlandse investeerders exclusief naar
Limburg te halen. Ze doet dat middels een aantal Business Development Managers die Limburg internationaal promoten
als aantrekkelijke vestigingsregio en kan daarbij steunen op haar structurele partners VLAIO, FIT, Provincie Limburg, LRM,
VOKA Limburg, VKW Limburg en UNIZO Limburg. Locate in Limburg wordt voorgezeten door de heer Herman Reynders,
Gouverneur van de provincie Limburg en dagdagelijks aangestuurd door haar directeur Frank Zwerts.
Over het ‘YouRegion’ subsidieproject van Interreg
www.interreg.com Het Europese Interreg V-A Euregio Maas-Rijn(EMR) programma investeert bijna 100 miljoen in de
ontwikkeling van dit Interreg-gebied in de lopende vijfjarige periode tot 2020. ‘YouRegion’ is een euregionaal
subsidieproject van Interreg, en loopt van juni 2018 tot en met mei 2021. De totale subsidiabele kosten bedragen €
3.087.814,63. Voor het Limburgse luik zal voor € 134.823,46 gefinancierd worden door Provincie Limburg, voor €
134.823,46 door POM Limburg en voor € 269.646,93 door Interreg. Het Limburgse luik van het project streeft ernaar om de
onthaalactiviteiten binnen de provincie te versterken door een onthaalbureau voor expats op te richten. Het onthaalbureau
heeft niet alleen een doorwijsfunctie, maar zal ook fungeren als een one-stop-platform waar hoogopgeleide nieuwkomers
terechtkunnen met praktische vragen omtrent hun verblijf. Het zal op deze manier ook de Limburgse bedrijven ontzorgen
van extra expat gerelateerde taken, om zo een win-win te creëren. Een andere belangrijke taak van het ‘Expat Centre
Limburg’, onder de noemer van onthaalactiviteiten, is het opzetten van een community waarbij niet alleen de expats zelf,
maar ook de families betrokken worden en in contact komen met andere ‘lotgenoten’ uit de regio.
Meer informatie over het project: https://www.interregemr.eu/projecten/youregion-1
Contactpersonen:
Algemeen Directeur POM Limburg
Frank Zwerts
frank.zwerts@pomlimburg.be
0496 504 563

Voorzitter POM Limburg
Tom Vandeput
tom.vandeput@limburg.be

Algemeen Directeur Locate In Limburg vzw
Frank Zwerts
frank.zwerts@locateinlimburg.com
0496 504 563

Voorzitter Locate in Limburg vzw
Herman Reynders
herman.reynders@limburg.be

Communicatie POM Limburg
Valerie Bauvois
011/300 313
valerie.bauvois@pomlimburg.be
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