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ONZE SCHOUDERS ONDER UW INNOVATIE

Hogeschool PXL, de hogeschool met het netwerk, is het Limburgs brandpunt 
waar bedrijven, overheden en socialprofitorganisaties elkaar treffen om samen 
met onze experts, adviseurs en junior-collega’s te werken aan de toekomst. 

Hogeschool PXL is een multidisciplinair kenniscentrum met competentiegericht
onderwijs en bundelt zijn expertise in praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek en dienstverlening in zeven expertisecentra en drie expertisecellen.

Ondernemend en door passie gedreven, slaan onze onderzoekers en 
dienstverleners bruggen over disciplines heen en gaan zij in co-creatie met 
werkveld steeds op zoek naar de beste oplossing voor ieder innovatievraagstuk. 
Zij belichamen onze X-factor:  zij streven excellentie na en verbinden, versterken 
en professionaliseren in ieder project. Onze aanpak is professioneel en 
laagdrempelig en staat garant voor een win-winsituatie voor alle partijen.

In deze brochure vindt u een overzicht van onze expertise waarvoor bedrijven, 
overheden en socialprofitorganisaties bij PXL-Research terechtkunnen. Dit 
kan zowel voor wetenschappelijke dienstverlening als voor praktijkgericht 
onderzoek, advies en opleidingen op maat.

Aarzel niet om ons te contacteren. Wij zetten graag onze schouders onder uw 
innovatie! 

ASTRID HANNES
directeur onderzoek en dienstverlening
HOGESCHOOL PXL

BEN LAMBRECHTS
algemeen directeur

HOGESCHOOL PXL

Hogeschool PXL
Vildersstraat 5, 3500 Hasselt 
tel. 011 77 53 50
socialworkresearch@pxl.be
www.pxl.be/socialworkresearch

Hogeschool PXL 
Vildersstraat 5, 3500 Hasselt 
tel. 011 77 56 08 
onderwijsinnovatie@pxl.be
www.pxl.be/onderwijsinnovatie

i.s.m. UHasselt

Hogeschool PXL  
Elfde-Liniestraat 25, 3500 Hasselt 
tel. 011 77 56 75
madresearch@pxl.be
www.pxl.be/MADResearch

Hogeschool PXL  
Bootstraat 11, 3500 Hasselt 
tel. 011 77 50 71
musicresearch@pxl.be
www.pxl.be/musicresearch

Hogeschool PXL  
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt 
tel. 011 77 56 50 
www.pxl.be/research
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EXPERTISECENTRUM  
PXL INNOVATIEF ONDERNEMEN

Het Expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen 
focust op businessgeoriënteerd praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening rond 
entrepreneurship en intrapreneurship.

Deze onderzoeksgroep helpt u met kleine en grote
vraagstukken rond algemene bedrijfsvoering van
uw onderneming. PXL Innovatief Ondernemen biedt
professionaliseringstrajecten op maat van kmo’s en
coacht start- en groeibedrijven in hun innovatiespurt
om door te groeien tot een future proof onderneming.

LED KMO-MANAGEMENT EN  
LED VRIJETIJDSECONOMIE

PXL Innovatief Ondernemen is erkend als Laagdrempelig Expertise- 
en Dienstverleningscentrum (LED) voor KMO-management en 
Vrijetijdseconomie en ondersteunt – met steun van het Vlaams 
Agentschap Innoveren en Ondernemen – bedrijven en organisaties 
met het oplossen van hun problemen. 

www.lednetwerk.be

tel. 011 77 54 90 • innovatiefondernemen@pxl.be • www.pxl.be/innovatiefondernemen

Benieuwd naar een wetenschappelijk onderbouwde inschatting van het marktpotentieel van nieuwe 
producten of diensten? Worstelt u met on- of offline communicatie of is uw communicatie aan 
een update toe? Wilt u uw klanten beter leren kennen en hun tevredenheid vergroten? Of bent 
u op zoek naar HRM-strategieën die een groeigerichte mindset en innovatief werkgedrag bij uw 
medewerkers stimuleren? Contacteer dan Expertisecentrum PXL Innovatief ondernemen. Wij gaan uw 
innovatieuitdaging graag in co-creatie aan.

Het onderzoeksteam van Expertisecentrum PXL Innovatief Ondernemen staat tot uw dienst voor: 

•  marktonderzoek en klantgerichteid
•  economische haalbaarheidsstudies en business model innovation
•  wetenschappelijke ondersteuning van probleemanalyse tot plan
•  innovatief human resource management
•  impactmeting en advies over on- en offline communicatie
•  optimaliseringstrajecten voor communicatie- en marketingstrategie
•  analyses van klantenprofielen, nieuwe klantensegmenten, klanttevredenheid
• retailoptimalisatie en citymarketing

PXL Innovatief Ondernemen zet ook 
sterk in op innovatief ondernemen 
in de vrijetijdseconomie, een 
Limburgse speerpuntsector met 
een alsmaar grotere economische 
impact. Bedrijven en organisaties uit 
de toeristische sector, horeca, logie-
uitbaters en dagattracties kunnen hier 
terecht voor advies, onderzoek en 
professionaliseringstrajecten op maat.
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Bedrijven, overheden en organisaties uit alle 
sectoren kunnen bij PXL Smart ICT terecht voor:

• algemeen ICT-advies
• softwareanalyse 
• serious games en applied games 
• webtoepassingen (gebaseerd op  
 courante frameworks) 
• rapid prototyping  van hardware  
 en software
• dronetechnologie
• learning analytics 
• open data 
• sensortechnologie
• smart city-uitdagingen

EXPERTISECENTRUM  
PXL SMART ICT

Het Expertisecentrum PXL Smart ICT is uw referentie 
voor de ontwikkeling van slimme ICT-toepassingen 
van emerging technologies en sensoren, en bundelt 
onderzoeks- en dienstverleningsexpertise die zich 
bevindt op het snijvlak van IT en elektronica. 

tel. 011 77 54 90 • smartict@pxl.be • www.pxl.be/smartict

PXL Smart ICT is een multidisciplinaire dienstverlener met een sterke jarenlange expertise die rechtstreeks 
ingezet wordt in het werkveld. Projecten spitsen zich toe op mobiele technologie in de breedste zin van 
het woord. Deze groep onderzoekt slimme oplossingen voor objecten en gemeenschappen: van slimme 
sensoren, over slimme uurwerken, telefoons en tablets, tot slimme gebouwen en steden. Daarbij staat een 
optimale inzetbaarheid van de ontwikkelde toepassingen in de praktijk steeds voorop. 

MOBIELE APPLICATIE-ONTWIKKELING
• native applicaties  
 (Android, iOS, Windows) 
• mobiele webapplicaties 
• cross-platformontwikkeling  
 (o.a. Xamarin) 
• smart wearables 

INTERNET OF THINGS
• Internet of Things-toepassingen  
 binnen diverse verticals
• onderzoek naar connectiviteit
• dataverzameling, -visualisatie  
 en -verwerking
• privacy en security

RAPID PROTOTYPING
• rapid prototyping van software  
 zowel voor web als app
• rapid prototyping van o.a.   
 opensourcehardware 
• hard- en softwarekoppelingen  
 voor toepassingen met o.a.  
 slimme sensoren



EXPERTISECENTRUM  
PXL BOUW EN ENERGIE

Innovatief, duurzaam en energie-efficiënt bouwen 
en verbouwen, dat is de corebusiness van 
Expertisecentrum PXL Bouw en Energie.
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Een greep uit de dienstverlening van  
Expertisecentrum PXL Bouw en Energie voor bedrijven:  

• optimalisatie en testen van betonmengsels 
(samenstelling, slijtageproeven, vorst-dooiproeven)

• advies i.v.m optimalisatie van bouwprocessen  
 met LEAN, BIM, VSM 
• virtuele ontwerptechnieken
• energiemonitoring 
• industrieel onderhoud (condition monitoring,   
 elektriciteitsmonitoring en advies i.v.m.  
 energie-efficiëntie)
• veiligheidscoördinatie
• EPB-verslaggeving
• duurzaam bouwen
• renovatietechnieken
• verwarmingstechnieken
• HVAC en comfort
• automatisatie en implementatie van  
 visiesystemen

Als neutrale dienstverlener coacht PXL Bouw en 
Energie bouwbedrijven die aan de slag willen 
met virtuele ontwerptechnieken zoals BIM 
en 3D-scanning, of die de omslag overwegen 
naar analytische managementmethodes als 
LEAN plannen en bouwen. Wij staan tot uw 
dienst met expertise op het vlak van energie-
efficiëntie van gebouwen en wij  tonen u 
hoe slim materiaalopbouw en duurzame 
energiebronnen bijdragen aan een groter 
wooncomfort. 

tel. 011 77 54 18 • bouwenenergie@pxl.be • www.pxl.be/bouwenenergie

PXL Bouw en Energie adviseert 
bedrijven uit de bouwsector over 
duurzaam gebruik en hergebruik 
van bouwmaterialen en -afval. Wij 
zijn gespecialiseerd in het testen van 
betonsamenstellingen, slijtageproeven 
op wegenbeton en in innovatieve 
technieken voor betonpuinrecyclage. 

Hier kunnen bouwbedrijven terecht voor professioneel advies over en praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek naar innovatieve bouwmaterialen en technologieën die het bouwproces versnellen, 
optimaliseren en verduurzamen.

PXL Bouw en Energie stelt ook zijn knowhow 
ter beschikking voor de optimalisatie en 
automatisatie van HVAC-installaties. En 
industriële partners kunnen hier terecht 
voor advies over slim machineonderhoud en 
optimalisatie van de energie-efficiëntie van 
hun machines.
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tel. 011 77 54 81 • log-IC@pxl.be • www.pxl.be/log-ic

EXPERTISECENTRUM  
PXL LOG-IC

Uw objectieve en neutrale partner in het 
verbeteren van logistieke flows.

Het Expertisecentrum PXL Log-IC (Logistics 
Intelligence Center) is een neutrale 
dienstverlener en de referentie voor 
bedrijfsprofessionalisering 
op het vlak van 
supply chain 
en logistiek. PXL 
Log-IC ondersteunt 
u met objectief en 
gespecialiseerd advies 
om zowel uw interne als 
externe logistieke flows 
te verbeteren. Slimme en 
efficiënte logistieke processen 
vormen immers een essentiële 
schakel in uw innovatietraject. 

ONS AANBOD SPITST ZICH TOE OP:

LOGISTIEKE ICT
• advies bij de selectie van logistieke   
 software, zoals ERP, WMS, TMS, YMS 
• implementatie van logistieke software
• change management 

SUPPLY CHAIN-OPTIMALISATIE
• AS-IS-analyse
• TO-BE-beschrijving
• detectie van pijnpunten en    
 verbeteringsvoorstellen

TALENTONTWIKKELING IN DE LOGISTIEK 
• levenslang leren voor logistieke professionals
• gespecialiseerde opleidingen op maat 

PXL Log-IC biedt maatwerk voor ieder bedrijf en vertaalt een gedegen behoefteanalyse in een 
praktijkgerichte oplossing: van de optimalisatie van de hele supply chain, over de selectie en 
implementatie van logistieke softwarepakketten tot de (her)inrichting van het volledige warehouse. 

Daarnaast biedt PXL Log-IC expertise en advies op vlak van Business Continuity Plan (BCP) en 
ISO9001:2015. Tot slot kunnen logistieke professionals hier terecht voor gespecialiseerde trainingen en 
opleidingen op maat. 

tel. 011 77 56 84 • bioresearch@pxl.be • www.pxl.be/bioresearch

EXPERTISECEL PXL BIO-RESEARCH

PXL BIO-Research richt zich op projecten, vorming en 
dienstverlening rond milieu- en biodiversiteit, openbaar  
groen en moleculaire biodetectie. 

Voor zijn milieu- en biodiversiteitsonderzoek werkt 
PXL BIO-Research nauw samen met het Centrum voor 
Milieukunde van de UHasselt. Wij zijn gespecialiseerd in 
biomonitoring van aquatische en terrestrische systemen 
en natuurontwikkelings- en herstelprojecten. Ook voor 
de modelmatig onderbouwing en optimalisatie van 
bestrijdingstechnieken tegen invasieve exoten kunt u 
hier terecht.

PXL BIO-Research is partner in het Centrum
Duurzaam Groen in Genk en zet voor 
optimaal openbaargroenbeheer in op 
ecologische inventarisaties, GIS-mapping
en managementsystemen. Wij zorgen 
voor kwaliteitsbeoordeling van 
openbaargroenelementen en adviseren 
rond biodiversiteitsverhogende groendaken 
en groenwanden.

BIO-Research is gespecialiseerd
in biodetectie van pathogene
micro-organismen in land- en
tuinbouw en in allergenendetectie
in voeding.
 

Grootkeukens en bedrijven uit de voedingssector 
kunnen beroep doen op onze expertise in  
food quality management:
•  opzetten en optimaliseren van    
 kwaliteitszorgsystemen voor 
 grootkeukens
•  interne audits
•  hygiënebegeleiding
•  begeleiding ACS-accreditatie en Smiley



EXPERTISECENTRUM PXL 
ZORGINNOVATIE

Het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie biedt 
innovatieve en technologische oplossingen aan voor 
vraagstukken uit de gezondheids- en welzijnssector.

PXL Zorginnovatie werkt steeds in co-creatie met zijn 
werkveldpartners en zet in op drie grote uitdagingen 
in de zorg: zorgeloos wonen, arbeid en participatie en 
zorgprofessionalisering. PXL Zorginnovatie benadert 
zorgvraagstukken vanuit de disciplines verpleegkunde, 
ergotherapie en vroedkunde en bundelt praktijkgericht 
onderzoek, dienstverlening en vorming op maat. Ons 
onderzoek is steeds sterk cliëntgericht en evidence-
based.  

tel. 011 77 52 27 • zorginnovatie@pxl.be • www.pxl.be/zorginnovatie
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ZORGELOOS WONEN

U kunt bij PXL Zorginnovatie terecht 
voor expertise op het vlak van assistieve 
technologieën en hulpmiddelen voor 
zorgeloos wonen en het vergroten van 
de zelfredzaamheid van de cliënt. Via 
screenings van woon- en zorgomgevingen 
en gespecialiseerd advies rond universal 
design, maakt dit onderzoeksteam 
zorgeloos wonen werkelijkheid. 

PXL Zorginnovatie stelt zijn expertise 
graag tot uw dienst. U kunt bij ons 
terecht voor advies, vorming of 
onderzoek in verband met volgende 
topics:

• borstvoeding
• assistieve technologie
• universal design
• zorgpaden
• serious games in de zorg en  
 digitale trainingsprogramma’s 
• bewegingsdetectiesystemen
• cliëntgerichte revalidatie
• leiderschap in de zorg
• klinisch redeneren
• seksualiteit

Het Universal Design Woonlabo is een unieke demonstratiewoning in het hart van Hasselt die de principes 
van het “nieuwe meegroeiwonen” zichtbaar maakt voor bedrijven en het grote publiek. Het huis 
demonstreert tal van toepassingen voor aanpasbaar en flexibel wonen en toegankelijkheid.  Principes die 
niet alleen van toepassing zijn in de woonomgeving, maar die ook in de bedrijfsomgeving steeds meer aan 
belang winnen.

Het UD Woonlabo biedt bouwadvies aan particulieren en bedrijven over meegroeiwonen en 
toegankelijkheid en organiseert opleidingen op maat van professionals. 

Het onderzoek focust op innovatie van de woonomgeving die langer zelfstandig thuis wonen mogelijk 
maakt. Bedrijven en ontwerpers kunnen er terecht om samen met ervaringsdeskundigen na te gaan welke 
nieuwe innovatieve mogelijkheden wenselijk zijn. Hierdoor draagt UD Woonlabo bij aan comfortabeler en 
langer wonen in de eigen woonomgeving, wat de overstap naar een woonzorgcentrum zo lang mogelijk 
uitstelt.

UHasselt en Inter zijn onze partners in dit uniek project.

Contact: www.woonlabo.be • tel. 011 77 56 82

ARBEID EN PARTICIPATIE
 
Daarnaast zet deze onderzoeksgroep 
vanuit een inclusieve en empowerende 
visie ook sterk in op projecten die de 
levenskwaliteit bij re-integratie op de 
arbeidsmarkt en in de samenleving 
verbeteren. Speciale aandacht gaat 
uit naar ergonomie op de werkplek, 
duurzame tewerkstelling en de  
combinatie van arbeid en gezin.  

COMPETENT IN DE ZORG

Ook voor professionaliseringstrajecten voor  
zorgprofessionals en gespecialiseerde opleidingen 
op maat rond zorgefficiëntie en -kwaliteit en 
patiëntenveiligheid, bent u bij PXL Zorginnovatie 
aan het juiste adres.
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Individuen maken deel uit van dynamische, flexibele en diverse gezinnen. Om sociale uitdagingen 
het hoofd  te bieden, slaan wij de brug tussen individuen binnen hun gezinscontext en verschillende 
domeinen van het maatschappelijk leven: werk en ondernemen, onderwijs en opvoeding, zorg en 
gezondheid, en justitie. Gezinnen zijn immers divers maar differentiëren ook en spelen zo een rol bij het 
verklaren van verschillen in levenskansen en levensuitkomsten van individuen en groepen.

GEZIN EN SAMENLEVING
nieuwe gezinsvormen en ouderschapstypes

kwetsbare groepen en armoede

vermaatschappelijking van de zorg

Organisaties voor maatschappelijk welzijn,  
overheden en spelers uit de sociale sector kunnen 
bij PXL Social Work-Research terecht voor:

• inhoudelijke expertise inzake een brede  
 waaier aan thema’s uit het sociaal werk 
• kwantitatieve en kwalitatieve   
 onderzoeksmethodologie 
• statistische analyses

EXPERTISECEL  
PXL SOCIAL WORK-RESEARCH

Expertisecel PXL Social Work-Research focust op 
het speerpunt “Gezin en Samenleving” als breed 
onderzoeksdomein. 

tel. 011 77 53 50 • socialworkresearch@pxl.be • www.pxl.be/socialworkresearch

tel. 011 77 56 08 • onderwijsinnovatie@pxl.be • www.pxl.be/onderwijsinnovatie

EXPERTISECENTRUM  
PXL ONDERWIJSINNOVATIE

Het Expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie zet 
bakens uit voor het onderwijs van morgen en is 
uw onderzoekspartner voor innovatieve designs 
van educatieve processen voor jong en oud, in de 
profit- en de non-profitsector. 

PXL Onderwijsinnovatie zet in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening 
die leiden tot échte pedagogisch-didactische vernieuwing. Onze expertise? Het wetenschappelijk 
onderbouwen en ontwikkelen van nieuwe kennis en inzichten die leiden tot efficiënte onderwijsinnovatie 
en een groter leerrendement van kinderen, adolescenten en volwassenen in de schoolse context, in de 
professionele omgeving en in de vrije tijd. 

Onze projecten en professionaliseringstrajecten zijn gestoeld op beschrijvend participatief onderzoek en 
dragen steeds bij aan de professionalisering van betrokken leraren en opleiders. 

Een greep uit de expertise van PXL 
Onderwijsinnovatie voor scholen, 
opleidingsverstrekkers, trainers en 
bedrijven: 

• ontwikkeling van innovatieve, educatieve 
materialen en methodieken

• effectstudies naar de impact van een 
werking of methodiek

• consultancy voor schoolleiders inzake 
onderwijskundige visie en   
kwaliteitsprocessen

• vraaggestuurde vormingen en workshops
• advies voor ICT-beleidsplanontwikkeling 

in scholen
• analyse naar fitheid en beweeggedrag 

van medewerkers

WIJ FOCUSSEN OP DRIE BELANGRIJKE 
DOMEINEN: 

• bewegen, sport en coachen
• taal in leren
• leren in een digitale wereld
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EXPERTISECENTRUM  
PXL MAD-RESEARCH  
I.S.M. UHASSELT

PXL MAD-Research werkt samen met de 
Faculteit Architectuur en Kunst van de 
UHasselt en zet de toon in het artistieke 
onderzoeksveld. Media, kunst, design 
en maatschappij geven de inhoudelijke 
ontwikkeling, de organisatie en valorisatie 
van vernieuwend onderzoek in de kunsten 
vorm.
 
De onderzoeksfocus van MAD-Research ligt 
op de publieke ruimte en het (kunst)object 
vanuit een crossdisciplinaire benadering en 
verschillende media die ‘zweven’ tussen dat 
wat traditioneel als tekst of als beeld  
ervaren wordt.

Partners uit de culturele, 
economische en sociaal-
maatschappelijke sector  
kunnen bij PXL MAD-Research 
terecht voor expertise in de 
domeinen: 

• juweelontwerp 
• materialisatie 
• innovatieve en creatieve   
 verwerkingstechnieken
• ontwerpmethodologie
• beelddenken 
• tacit knowledge
• typografisch onderzoek
• visuele geletterdheid
• geuronderzoek

tel. 011 77 50 71 • musicresearch@pxl.be • www.pxl.be/musicresearch

EXPERTISECEL  
PXL MUSIC-RESEARCH

De Expertisecel PXL MUSIC-
Research ligt in de schoot van de 
bacheloropleiding PXL-MUSIC en 
onderzoekt vraagstukken uit de 
creatieve praktijk van de muzieksector. 

PXL Music-Research stelt haar expertise ter beschikking voor het zoeken naar en het ontwerpen 
van innovatieve oplossingen voor vraagstukken op artistiek, technisch en zakelijke vlak binnen de 
muzieksector. De expertisecel focust haar onderzoek op volgende drie domeinen:

tel. 011 77 56 75 • madresearch@pxl.be • www.pxl-mad.be

MUZIEK- EN KLANKONTWERP 

PXL Music-Research focust zich 
op onderzoek naar sound- en 
podiumdesign en het creëren 
van muziek en geluid voor film, 
reclame, radio, tv, gaming, … 

INNOVATIEVE MUZIEKEDUCATIE  

Daarnaast houdt PXL Music-
Research de vinger aan de 
pols van nieuwe trends in 
muziekeducatie en onderzoekt 
en ontwikkelt nieuwe 
leerinhouden, werkvormen en 
innovatieve technologieën. 

DATA SCIENCE   

Onze experts zoomen in op 
het verzamelen van big data, 
het design van voorspellende 
modellen en het ontwikkelen 
van nieuwe strategieën voor 
artiesten en repertoires, nieuwe 
releases en events.

FRAME focust op onconventionele vormen van kennisoverdracht 
die leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden en ruimtes.

i.s.m. UHasselt

MANUFrACTURE buigt zich over de actuele hertaling van 
traditionele artistieke vormen, materialen, technieken, functies 
of concepten en de cruciale rol van hedendaagse kunst als 
weerbarstige stoorzender. 

Typografische leesbaarheid staat centraal in de onderzoekslijn 
READ-SEARCH. Deze onderzoeksgroep benadert letterontwerp 
vanuit een multidisciplinair en wetenschappelijk perspectief. De 
artistieke praktijk maakt steeds een substantieel deel uit van het  
experimenteel, zij het theoretisch onderbouwd onderzoek.
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PXL-Research is uw springplank die u helpt om specifieke vragen, ideeën en businessprojecten 
te vertalen naar concrete projecten met studenten, docenten, onderzoekers, partnerbedrijven, 
subsidiëringsinstanties enz. 

Via een laagdrempelig intakegesprek detecteren wij samen met u de noden van uw bedrijf en 
verstrekken we advies op maat. Via een gerichte doorverwijzing naar onze expertisecentra streven 
wij naar creatieve en innovatieve oplossingen voor uw verbetertraject of de optimalisering van uw 
producten, diensten of processen. 

U kunt rekenen op een multidisciplinaire begeleiding naar de juiste subsidiekanalen, ondersteuning bij 
het opmaken van uw subsidiedossier en uw zoektocht naar geschikte partners. 

Hebt u interesse in onze dienstverlening of wilt u weten wat PXL-Research voor uw bedrijf kan 
betekenen? 

NEEM DAN RECHTSTREEKS CONTACT OP MET ONZE ADVISEURS:  

EVI KNUTS

gsm 0479 28 48 23
e-mail: evi.knuts@pxl.be

MICHIEL STOFFELS 

gsm 0473 78 30 25
e-mail: michiel.stoffels@pxl.be

Contact: www.pxl.be/congress

PXL-CONGRESS 

PXL-Congress biedt bedrijven en organisaties een 
state-of-the-art congresinfrastructuur voor al uw 
events en levenslang leren. 

Wij beschikken over alles wat u nodig hebt voor het organiseren van een succesvol congres, beurs of 
event. We hebben een ruim aanbod van multifunctionele ruimtes met modern comfort en bieden een 
topkwaliteit catering, toegesneden op de specifieke wensen van uw bezoekers. Een enthousiast team van 
professionals met jarenlange ervaring staat voor u klaar en neemt al uw operationele zorgen uit handen. 
Zodat u zich op uw corebusiness kunt concentreren. 

Naast het verhuren van lokalen en ons uitgebreid vormingsaanbod, bieden wij u ook in-company 
opleidingen op maat en professionele trainingen aan. 

Ontdek ons aanbod op www.pxl.be/congress

Onze troeven zijn
• multifunctionele infrastructuur met modern comfort
•  audiovisuele apparatuur (geluid, projectie en smartboard)
• topcatering op maat, voor ontbijt, lunch of receptie
• 100 laptops en een performant draadloos netwerk
• ontmoetingsplaats voor ondernemers en studenten
• ruime en gratis parking
• constructieve en structurele samenwerking met  

de stad Hasselt en de Provincie Limburg
• hoofdstad van de smaak op wandelafstand
• vlot bereikbaar in het hart van de Euregio
• dynamisch team voor organisatorische en technische ondersteuning

GERRIT SCHUERMANS

diensthoofd PXL-Congress
tel. 011 77 57 01
gsm 0497 97 92 61 
e-mail: gerrit.schuermans@pxl.be



Elfde-Liniestraat 24  
B-3500 Hasselt  
tel. +32 11 77 56 63  
e-mail: research@pxl.be

www.pxl.be/research
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