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. Zuid-Limburg heeft
het economisch zwaar
door het mijnbouwver-
leden, de afgelegen lig-
ging en de vergrijzing.
Corona komt daarbo-
venop.. Toch wordt er volop
geïnnoveerd, ook aan-
gejaagd door chronisch
personeelstekort.. Of ook de Limburgse
volksaard de economie
remt, wordt nog onder-
zocht.

B I N N E N L A N D

Zuid-
Limburg:
moet
dubbelhard
knokken
voor groei

E
enproductiemedewerker grijpt een
net gewassen laken, dat hij omslach-
tig over een strijkmachine trekt. ‘Dit
zul je over eenpaar jaarnietmeer
zien’, zegt LuukdeWin, diemet zijn
broer Stef directeur eneigenaar is

vanwasserijNedlin inElsloo. ‘Er komt eennieu-
we fabriekwaarinookdit geautomatiseerd zal
zijn.Het leuke enaantrekkelijkewerkblijft, het
niet leuke verdwijnt.’

BijNedlin is de concurrentie demotor achter
de innovaties,maardekrapte opdearbeids-
markt speelt ook een rol, zegtDeWin. ‘Omper-
soneel te krijgen,moest je al erg je best doen.
Die krapteblijft na corona.Omhetwerk toch
gedaan te krijgen,moetenwij innoveren.’

Vernieuwen is overal belangrijk,maar in
Zuid-Limburgnog ietsmeer.Ondernemen inde
regiowasnooit gemakkelijk.De economische
groei ende inkomens zijn er al decennialang
lager danelders inhet landendebevolking ver-
grijst. De afgelegen ligginghelpt vaakookniet.

WEINIG VEERKRACHT
Rabobank stelde vorig jaar danookdat
Zuid-Limburg tijdensde coronacrisisweinig
veerkracht toont.Debank verwachtte een snel-
lere krimpdanelders.Uiteindelijk bleekdat
mee te vallen,want volgenshetCBSwas er in
2020 eenmin van4%, vrijwel gelijk aanhet lan-
delijke gemiddelde van3,8%.Wellicht demp-
tendedistributiebedrijven langsde grensmet
Duitslandde economische schokken.

Slechtnieuwswas er desondanks inover-
vloed.Nedcarmoest 750werknemersnaarhuis
sturen, omdatBMWminder auto’s afneemt.
Toeleveranciers uit het nabijgelegen chemie-

Zuid-Limburg is al sinds de sluiting van
de mijnen een zwakke economische regio.
Er wordt minder geld verdiend dan in de
rest van het land en de bevolking kromp er
jarenlang. De uitdaging voor ondernemers
is groot, zeker tijdens corona.

In het kort

clusterwerden inhet kielzogmeegezogen.De
VDL-dochter inBornkreegook tehorendat de
Duitse opdrachtgever in 2023helemaal stopt
metdeproductie inLimburg.

Indedienstensector gingende seinenop
oranje voorVebego, het grootste familiebedrijf
inde regio.Deonderneminguit Voerendaal,
met een jaaromzet van€1,2mrden36.000werk-
nemers in vier landen, levert vooral schoon-
maakdiensten. ‘Kantoren enonderwijsinstellin-
gengingendicht, evenementenlocatieswerden
gesloten enopenbaar vervoer en luchtvaartwer-
den sterk afgeschaald’, zegt eenwoordvoerder.

BUITENLAND IN EIGEN LAND
Dehorecahadeen redelijke zomerdoordat veel
Nederlandersnaarhet ‘veilig stukje buitenland
in eigen land’ togen,maar alles tezamenwashet
ook voordeze steunpilaar eenberoerd jaar.De
omzet vanOostwegelCollectionuit Valkenburg,
met drie luxehotels en zeven restaurants, kromp
met 36% tot €17mln.De320 vastemedewerkers
kondenblijven, deflexkrachtenwerden ‘uitge-
leend’ aan zorginstellingen, zegt directeurCa-
milleOostwegel.

OokNedlinboerdeondermaats.Deomzet
zaktemet 20% tot ongeveer €33mln.Het bedrijf
doet dewas voorbedrijven en ziekenhuizen,
maar ook voor grotehotels inBrussel ende
streek rondKeulen.Die omzet slonkmet 70%.
Vijftig flexwerkersmoestenweg.

Maarde tegenvallerswarenookeen im-
puls omdemouwenop te stropen.BijNedcar
‘sprongdeprovincie erbovenop’, zegt gedepu-
teerde Joost vandenAkker (VVD). ‘DatBMWde
contracten verscheurde vanwege corona ende
malaise inde sector toont aandat jeniet afhan-
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kelijkmoet zijn vanéénopdrachtgever. Toendie
berichtenkwamen,hebbenwealles opalles ge-
zet omhetbedrijf te ondersteunen.’Deprovin-
ciemaakte €45mln vrij voor deuitbreiding.

A4’TJE MET ACTIEPUNTEN
Oostwegel benuttede tijd om ‘eenbeter bedrijf
teworden’, zegt dedirecteur vanhet familiebe-
drijf. Na een jaarwas er ‘bijna eenA4’tjemet za-
kendiewehaddenopgepakt.’ De restaurantcon-
ceptenwerden verfijnd, deorganisatiestructuur
kreeg eenupdate en erwerd eennieuwboek-
houdpakket aangeschaft.

Maardatwasniet het enige. ‘Wat ik zeerheb
zienontwikkelen, is de samen-gedachte.Dema-
nagers kwamennader tot elkaar indemaanden
dat alles dichtwas. Zij hebbenelkaar gevonden.
Er is nu veelmeer synergie tussenonzebedrij-
ven.Die innovatieve spirit, het andersdenken,
meer samenwerken, datmoetenwe vasthouden
als het straksweermeernormaal is.’

Zuid-Limburgseondernemers zijn somsbe-
scheiden,maar erwordt ookwel gesuggereerd
dat ze risico’smijden. Zoprijkte vorig jaar opde
innovatieranglijst vandeKamer vanKoophan-
delmaar éénbedrijf uit Limburg, opplaats 97.
Eneindmaart bleekuit eenonderzoek vanSte-
vendeGroot, lector innovatief ondernemenaan
ZuydHogeschool inHeerlen, dat slechts 3%van
debedrijven indeprovincie kansen zag inde cri-
sis,waar dit voorheelNederland40%was.

MaarDeGroot zegt nudat Limburg zichniet
meer zoonderscheidt.Deonderzoeker somteen
reeksbedrijvenopdiediebakenshebben ver-
zet. Aanvullendonderzoekmoet uitwijzenof er
een verband is tussendeLimburgse ‘volksaard’
enondernemerschap. ‘We vermoedendat ze

Bij Nedlin, een indus-
triële wasserij in Elsloo,
is concurrentie de
motor achter de inno-
vaties, maar de krapte
op de arbeidsmarkt
speelt ook een rol.
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Luuk DeWin van Nedlin

“
‘Zedoen veel
samen,maar
zo’nLimburgs
onderonsje
kanookeen
nadeel zijn’
Steven de Groot
lector Zuyd Hogeschool

tochwatminder ambitieus zijn, dat ze genoe-
gennemenmet eenwinst van3% terwijl dat ook
6%kan zijn. Ze zijnwel erg aardig voor elkaar en
doen veel samen.Dat is eenkracht,maar zo’n
Limburgs onderonsje kanookeennadeel zijn.’

GEEN AGGLOMERATIEVOORDELEN
Bij RabobankZuid-LimburgOost zegt directeur
AlphonsKurstjensdat Limburgsebedrijvenniet
minder innoverendan inde rest vanNederland.
‘Er zijn veel familiebedrijvendiehet heel goed
doen.Maarhet klimaat ronddigitalisering is
wel andersdan inAmsterdam.Daarvoorheb je
schaalgroottenodig.Dat zijnde agglomeratie-
voordelen endie zitten indeRandstad.’ Kurst-
jenswas eerder directievoorzitter vanRabobank
Amsterdam.

Dat de regio sociaal-economischachteraan
hobbelt, ligt volgenshemvooral aanhetmijn-
bouwverleden. ‘Je hebtHeuvellandenParkstad.
Als ikde cijfers naast elkaar leg, zie ik grote
verschillen.De strook tussenHeerlen enMaas-
tricht is bijzonderwelvarend.Maar inParkstad
zijnwijkenmetdusdanig slechte cijfers dat
die de gemiddeldenomlaagtrekken.’ Indie
wijkenwonende vroegeremijnwerkers enhun
nazaten.

GedeputeerdeVandenAkker zegt dat er
hardwordt gewerkt aaneen steviger basis in
Zuid-Limburg voor innoveren.Hijwijst opde
investeringen indeBrightlands-campussen,
waar jong talent aande slag kan, enopdepogin-
genomdeprestigieuzeEinsteinTelescoopnaar
Vaals tehalen.

BijNedlin is innovatie een toverwoord.De
grootvader vandebroersDeWin startte na
deoorlog inHoensbroek eenwasserettenaar

Amerikaans voorbeeld,maarbesloot dewas
zelf op tehalen toenbleekdat het conceptniet
aansloeg.Hunvaderbegon inde jaren tachtig
kleding elektronisch te coderen,methulp van
Philips.Nuwordenpennenmet kunstmatige in-
telligentie herkendenuitgeselecteerd. Er komt
nog iets voorde velemondkapjesdie dedroog-
trommels verstoppen.

DeuitbreidingnaarKeulen enBrusselwas
eenmarktinnovatie. ‘We zijn zo internationaal
omdatwehier op eenpostzegel zitten’, zegtDe
Win. ‘Grootwordenwasonshier niet gelukt.
Danhaddenwe inhetmidden vanhet land
moeten zitten. Vanonze zwaktehebbenweonze
sterkte gemaakt.’ Zo’n 40%vandeomzet komt
uit de tweebuurlanden.

MEER TIJD VOOR INNOVEREN
IndeKVK Innovatie Top100 van2021 is het aan-
tal Limburgsebedrijvengegroeidnaar vier.Op
de twaalfdeplaats staat de enigeZuid-Limburg-
sewinnaar.Dat is Sobatech. Een familiebedrijf
met €5mlnomzet en twaalfwerknemersdat
innovatievemachines voordeegontwikkelt en
afnemersover de gehelewereldheeft.

DirecteurGilianLekner konnietmeer reizen,
maar kijkt toch terugopeen vandebeste jaren
ooit.Hij hadmeer tijd voor innoveren. In zijn
fabriek inMaastricht laat hij denieuwste techni-
sche snufjes zien,waaronder een installatie voor
de vleesvervangende industrie.

Innoveren is inLimburgnietmoeilijker dan
elders, zegt Lekner.Wel vondhij als voorzitter
van een commissie die innovatiesubsidies be-
oordeelt, het gemiddeldeniveau vande ideeën
niet erghoog. ‘Maardat zal niet specifiek voor
Limburg zijn.’
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