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Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in 

de bedrijven. De resultaten van deze bevraging worden verwerkt tot één globaal cijfer: de Polsslag Ondernemend Limburg (POL). 

 

PERSBERICHT            vrijdag 1 oktober 2021 

 

Recordscore POL in oktober: +22,8 

Limburgse ondernemersgoesting op hoogste niveau ooit 
 

In 1,5 jaar van diepste dal … naar hoogste top 

Hoge scores omzet, export en investeringen doen corona vergeten 

Tewerkstellingsverwachting gaat door het dak  

Beste cijfers voor diensten, groothandel en productie 

Ook detailhandel in de groene cijfers  

Optimisme van KMO’s kent sterkste toename, knopen aan bij grote bedrijven 

 

 
 

Op anderhalf jaar tijd maakt het Limburgse ondernemersvertrouwen een sprong van het diepste 

dal ooit (-43,1) in april 2020 naar de hoogste top ooit (+22,8) in oktober 2021. Dat blijkt uit de 

Polsslag Ondernemend Limburg (POL), de bevraging waarmee UNIZO Limburg en VKW Limburg elk 

kwartaal nagaan hoe de Limburgse ondernemers zelf de economische gang van zaken aanvoelen. 

In de evaluatie van het voorbije kwartaal (van +13,9 naar +21,0) geven de Limburgse ondernemers 

al aan dat ze vol goesting zitten om weer volop te kunnen ondernemen, maar toch is het vooral de 

prognose voor het laatste kwartaal van 2021 (van +18,2 naar +24,6) die het globale POL-cijfer over 

de recordlat stuwt.  

In elke POL-indicator worden de sporen van corona meer dan uitgewist: de omzet, export en 

investeringen zitten in beide kwartalen op een hoog niveau, en de tewerkstellingsindicator zet in 

het volgende kwartaal een recordprognose (+35,4) neer. Enkel de winstmarge blijft in de twee 

kwartalen nog licht negatief. 
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Een analyse van de POL-cijfers volgens sector toont alvast aan dat alle sectoren opnieuw positieve 

cijfers laten optekenen. De dienstensector, groothandel en productie zitten aan de top, de 

bouwsector volgt op enige afstand maar wel met een duidelijk optimisme. Ook de detailhandel 

neemt weer wat verder afstand van de nullijn. De dienstensector, de productie en de detailhandel 

verwachten bovendien dat het vierde kwartaal nog beter zal zijn dan het voorbije kwartaal. Enkel 

in de groothandel – de sterkste groeier van het derde kwartaal – liggen de vooruitzichten voor het 

komende kwartaal lager dan de evaluatie van het voorbije kwartaal.     

 

Kijken we naar de bedrijfsgrootte, dan zien we dat het vooral de kleine en middelgrote bedrijven 

tussen 5 en 50 werknemers zijn die voor de boost in de POL-cijfers zorgen. Deze KMO’s vinden 

daardoor in vergelijking met de vorige meting veel meer aansluiting bij de grotere bedrijven vanaf 

50 werknemers, die globaal gezien op hoog niveau stagneren. De bedrijven met 100 tot 250 

werknemers verwachten wel nog een duidelijke verdere toename. 

De kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers kunnen de sprong vooruit nog niet maken.  

 

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “Na 1,5 jaar geconfronteerd te zijn 

geweest met economische snelheidsbeperkingen, willen onze Limburgse ondernemers terug 

ondernemen aan 120 km/u, aan volle snelheid. De coronacrisis was een ware ondernemerscrisis, 

waarbij heel wat ondernemers en sectoren verplicht werden om volop in de remmen te gaan staan. 

Velen onder hen zijn zwaar in hun reserves moeten gaan, soms zelfs te zwaar. Maar de meesten 

hebben het wel overleefd. Door creativiteit, ondernemerschap en doorzettingsvermogen, zelfs 

wanneer er geen licht aan het eind van de tunnel was. En die ondernemers geven vandaag met een 

recordcijfer in de POL aan dat ze er opnieuw – of nog altijd – staan. In de 15 jaar dat de POL bestaat, 

was het Limburgs ondernemersvertrouwen nooit hoger. Een bijzonder signaal is ook dat de KMO’s 

verantwoordelijk zijn voor de boost van het POL-cijfer, en zo mee in pole position staan bij hun grotere 

collega’s. Alleen de kleinste bedrijven vinden nog geen aansluiting. 

De ondernemers staan dus alvast klaar om de race te rijden. Aan de overheid vragen we om hen nu 

aan volle snelheid te laten ondernemen, en niet te confronteren met nieuwe putten in de weg, 

drempels, tolwegen of snelheidsbeperkingen. Want ondernemers worden nu nog te vaak langs een 

hindernissenparcours gestuurd, zoals op de wegen naar de arbeidsmarkt. Het vinden van mensen is 

de grootste uitdaging voor onze ondernemingen, maar te lang openstaande vacatures verhinderen 

een snelle groei. Een luide oproep dus aan de overheid om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook 

op energievlak heeft de overheid de sleutel in handen om prijzen en heffingen voor het bedrijfsleven 

in toom te houden. Want opnieuw stilvallen kan het Limburgs bedrijfsleven zich niet veroorloven.” 

 

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Ondanks de naweeën van de coronacrisis 

in de vorm van grondstof- en bevoorradingsproblemen, ondanks door het dak gaande energieprijzen 

en ondanks een steeds nijpender wordende arbeidsmarkt, spat de ondernemersgoesting van onze 

Limburgse bedrijven van deze hoger dan ooit piekende POL-cijfers. Met een kortstondige groeipiek 

zijn we echter niets. Het is nu zaak om de komende jaren een duidelijk hogere groei dan voorheen 

voor onze economie te kunnen vasthouden en vooral structureel maken, om zo de door de pandemie 
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geslagen wonden echt te helen. Met een relanceplan dat uitgaat van een terugkeer naar het oude 

normaal zullen we daar niet geraken. Laten we dus het ijzer smeden nu het heet is en werk maken 

van een geïntegreerd transformatieplan voor onze economie, van een Great Reset, zoals we het zopas 

op onze Jaarvergadering hebben genoemd. Met een concreet actieprogramma om de activiteitsgraad 

van onze arbeidsmarkt drastisch en snel op te trekken. Met een focus op vereenvoudiging en 

deregulering om de productiviteit van onze bedrijven te boosten. En met productieve 

overheidsinvesteringen in een upgrade van vervoersinfrastructuur, digitale basisinfrastructuur en 

technologie. Want helaas kunnen, ondanks het piekende optimisme en terugverende groei, talloze 

Limburgse bedrijven vandaag het ijzer niét smeden terwijl het heet is en moeten ze noodgedwongen 

projecten en investeringen uitstellen of zelfs afwijzen omdat ze er gewoonweg de medewerkers niet 

voor vinden. Limburg en de Limburgers zien zo een hoop welvaart definitief door de vingers glippen.” 
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Polsslag Ondernemend Limburg  

Algemene analyse - oktober 2021 
 

POL naar recordhoogte van +22,8 

 

Met een score van +16,0 in juli nam de Polsslag Ondernemend Limburg al fors afstand van de diepe kloof die 

de coronacrisis in april 2020 (-43,1) sloeg. In oktober zien we nog een verdere toename naar +22,8, de 

hoogste POL-score ooit. Hiermee wordt het meer dan 14 jaar oude record van april 2007 (+22,6) verbroken. 

 

Het algemene POL-sentiment wordt zoals steeds gevormd door een combinatie van de evaluatie van het 

afgelopen kwartaal (+21,0) en de verwachtingen voor het komende kwartaal (+24,6) van de Limburgse 

ondernemers. Het zijn vooral die hoge verwachtingen die ervoor zorgen dat de globale POL-score over de 

recordlat wordt gestuwd. 

 

Evaluatie derde kwartaal 2021 opnieuw beter dan verwacht …  

Met een evaluatiecijfer van +21,0 krijgt het voorbije kwartaal een betere beoordeling dan het tweede kwartaal 

(+13,9) van dit jaar en wordt bovendien de verwachting van 3 maanden geleden (+18,2) duidelijk overtroffen. 

Een recordcijfer is deze evaluatie van +21,0 echter niet, in 2006 en 2007 werden nog iets hogere scores (tot 

+22,2) opgetekend. 

 
De sterke verbetering van de evaluatiecijfers voor het afgelopen kwartaal laat zich zien over alle indicatoren 

heen. Vooral de tewerkstelling zet de grootste sprong voorwaarts van alle indicatoren: van +13,9 naar +24,3, 

net zo hoog als verwacht (+24,2). De indicatoren omzet (+27,3 naar +33,6, de best presterende indicator), 

export (+20,1 naar +29,1) en investeringen (+17,6 naar +20,7) volgen dat voorbeeld, en zetten elk een 

evaluatiescore neer die hoger is dan 3 maanden geleden verwacht werd.  

De winstmarge tenslotte blijft met -2,8 als enige negatief beoordeeld, maar kent wel opnieuw een duidelijke 

verbetering (komend van -9,7 vorig kwartaal en zelfs -29,2 eind 2020). 
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… maar vooral verwachtingen voor Q4 zijn hooggespannen 

Voor het vierde kwartaal 2021 laten de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders een recordverwachting 

optekenen: +24,6, komend van het al forse +18,2 in juli. De verwachtingen gaan hiermee over de oude 

recordnotering in het eerste kwartaal van 2018 (+23,3). 

 

Op de winstmarge na (-1,1), krijgt voor het laatste kwartaal van 2021 elk van de indicatoren een zeer 

positieve prognose. De omzetprognose blijft het hoogste (+35,4), maar het is opnieuw de tewerkstelling die 

net zoals in het derde kwartaal de grootste groeiverwachting kent, naar +35,4 (de hoogste prognose ooit). 

Ook de export (+27,6) en de investeringen (+25,7) blijven in het komend kwartaal op hoog niveau spelen.  

 

 

  

 OL oktober    1   ra eken
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Polsslag Ondernemend Limburg  

Analyse volgens sector en grootte - oktober 2021 
 

SECTORANALYSE 
 

Een analyse van de POL-cijfers volgens sector toont alvast aan dat alle sectoren opnieuw positieve 

cijfers laten optekenen. De dienstensector, groothandel en productie zitten aan de top, de 

bouwsector volgt op enige afstand maar wel met een duidelijk optimisme. Ook de detailhandel 

neemt weer wat verder afstand van de nullijn. 

De dienstensector, de productie en de detailhandel verwachten dat het vierde kwartaal beter zal 

zijn dan het voorbije kwartaal. Enkel in de groothandel – de sterkste groeier van het derde kwartaal 

– liggen de vooruitzichten voor het komende kwartaal lager dan de evaluatie van het voorbije 

kwartaal.     

 

 
 

▪ DIENSTEN (van +23,0 naar +31,5): best presterende sector  

Na de opmerkelijke remonte in juli (van -7,3 naar +23,0) bevestigt de dienstensector in oktober met een 

globale score van +31,5 opnieuw haar positie als sterkhouder voor de Limburgse economie. De grote 

diversiteit binnen de dienstensector, met zowel administratieve en intellectuele diensten als 

contactberoepen, de eventsector en freelancers – waarvan een aantal groepen door de coronacrisis niet 

konden ondernemen, zorgde voor de sterke fluctuaties in het voorbije 1,5 jaar.  

De verwachtingen voor het vierde kwartaal liggen met +35,8 dankzij de verdere versoepelingen dan ook 

hoger dan de evaluatie van het derde kwartaal (+27,2). Alle POL-indicatoren kenmerkten zich door hoge 

cijfers (omzet, tewerkstelling, investeringen, export en zelfs de winstmarge) in beide kwartalen.  

 

▪ GROOTHANDEL (van +10,9 naar +29,8): sterkste groeier 

De groothandel kent van alle sectoren de sterkste aangroei in het algemene POL-cijfer, maar zwemt als 

enige sector wel tegen de stroom in met een lagere prognose voor het volgende kwartaal (+24,9) dan  

evaluatie van het voorbije kwartaal (+34,6).  

De tewerkstellingsgroei zit in beide kwartalen op hoog niveau, maar de indicatoren omzet en export 

liggen voor het vierde kwartaal wat lager, wat de daling verklaart. De winstmarge blijft negatief in beide 

kwartalen.  

 



UNIZO Limburg & VKW Limburg  Persbericht Polsslag Ondernemend Limburg  
 1 oktober 2021 

Pagina 7 van 8 

▪ PRODUCTIEBEDRIJVEN (van +21,0 naar +23,7): stevige stagnatie 

De maakbedrijven lossen al enkele kwartalen de verwachtingen volledig in: het derde kwartaal krijgt een 

evaluatie van +21,9, daar waar +22,0 verwacht werd. De productiesector stagneert hiermee wat, maar 

wel op een stevige positie. Desalniettemin geven de scores op de POL-indicatoren aan dat de 

productiesector een belangrijke sterkhouder is voor de Limburgse economie, met (zeer) hoge scores voor 

omzet, investeringen, tewerkstelling en export. Die positieve lijn wordt nog wat verder doorgetrokken 

naar het vierde kwartaal, met een algemene verwachting van +25,4. De winstmarge is in beide kwartalen 

wel negatief. 

 

▪ BOUW (van +16,4 naar +14,7): hardwerkende middenmoter 

De bouwsector zet al enkele kwartalen een gematigde maar behoorlijke positieve score neer. De evaluatie 

van het derde kwartaal lag met +15,1 lager dan verwacht (+21,3), in hoofdzaak door lagere cijfers voor 

de indicatoren omzet, investeringen en winstmarge. De grondstoffen- en materiaalschaarste en de 

bijhorende prijsstijgingen en vertragingen in de sector zijn hier zeker niet vreemd aan. Voor het vierde 

kwartaal blijft de sector hard werken, met licht bijgestelde verwachtingen ten opzichte van 3 maanden 

geleden (naar +14,3, met vooral weinig hoop op de buitenlandse markt (+0,0)). 

 

▪ DETAILHANDEL (van +3,4 naar +6,8): weg van de nullijn 

Onderaan het lijstje van sectoren vinden we de detailhandel. Komend van zwaar negatieve cijfers begin 

dit jaar (-28,3 in januari en -13,2 in april) zet de sector dankzij de geleidelijke coronaversoepelingen elk 

kwartaal gelukkig wel een stapje vooruit, naar +6,8 in oktober. Het derde kwartaal werd met +4,2 al licht 

positief geëvalueerd (met vooral voor de omzet een veel beter cijfer dan verwacht), en voor het vierde 

kwartaal wil de retail met +9,5 nog wat verder in de groene cijfers springen (met gunstige verwachtingen 

voor omzet, tewerkstelling, export en investeringen). 

 
 

ANALYSE op basis van de BEDRIJFSGROOTTE  
 

Kijken we naar de grootte van de bedrijven, dan zien we dat het vooral de kleine en middelgrote bedrijven 

tussen 5 en 50 werknemers zijn die voor de boost in de POL-cijfers zorgen. Deze middelgrote bedrijven 

vinden daardoor in vergelijking met de vorige meting veel meer aansluiting bij de grotere bedrijven vanaf 

50 werknemers, die globaal gezien op hoog niveau stagneren. De bedrijven met 100 tot 250 werknemers 

verwachten ten opzichte van oktober wel nog een duidelijke verdere toename in de komende maanden. 

De kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers kunnen de sprong vooruit nog niet maken.  

 

▪ KLEINE en MIDDELGROTE BEDRIJVEN (5 tot 50 werknemers): sterke boost 

De kleine en middelgrote bedrijven tussen 5 en 50 werknemers gaan er van alle grootteklassen globaal 

gezien het sterkste op vooruit, en vinden zo aansluiting bij de hoge cijfers van hun grotere collega’s. 

Zowel de bedrijven met 10-19 werknemers als de bedrijven met 20-49 werknemers zetten met +25,1 

dezelfde beste score neer. De eerste groep kent wel de sterkste groei, komend van +3,4 in juli. De KMO’s 

tussen 20 en 50 werknemers groeien van +11,3 in juli naar de +25,1 nu. Ook de kleinere bedrijven met 5 

tot 9 werknemers dragen met hun groei van +3,6 naar +22,1 bij tot de boost in het algemene POL-cijfer.  
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In al deze grootteklassen liggen de verwachtingen voor het vierde kwartaal hoger dan de evaluaties van 

het voorbije kwartaal en kennen alle POL-indicatoren hoge positieve scores – met uitzondering van de 

winstmarge.  

 
 

▪ GROTE BEDRIJVEN (> 50 werknemers): globale stagnatie op hoog niveau  

De hoogste POL-scores vinden we net zoals in juli weer bij de bedrijven vanaf 50 werknemers: van +30,5 

bij de bedrijven met 50-99 werknemers (komt wel van +36,4 in juli), +33,7 bij de bedrijven met 100-249 

werknemers (komend van +27,2) tot +34,3 bij de grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers 

(komend van +38,7).  

Met 2 dalingen en 1 stijging binnen deze brede groep is er globaal gezien een stagnering, maar het is wel 

zo dat de indicatoren in de 3 grootteklassen in beide kwartalen hoge tot zeer hoge cijfers kennen. De 

middengroep met 100 tot 250 werknemers verwacht wel een nog (veel) beter laatste kwartaal (+40,8) 

dan het derde kwartaal (+26,7). In de andere 2 grootteklassen ligt de verwachting voor het vierde kwartaal 

wat lager dan de evaluatie van het voorbije kwartaal. 

 

▪ KLEINSTE BEDRIJVEN (<5 werknemers): achterblijvers 

De kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers kunnen de sprong vooruit nog niet maken. In het 

derde kwartaal zetten ze met een evaluatie van +0,7 zelfs een stapje terug ten opzichte van de +5,9 voor 

het tweede kwartaal. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal (+8,5) zien er weer wat beter uit, maar 

kunnen niet beletten dat de globale POL-score voor deze groep toch daalt ten opzichte van juli. 


