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LOBBY- EN PROJECTACTIVITEITEN Q3 - 2022

DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN
De energiegegevens van 57 bedrijventerreinen in Limburg zijn in kaart gebracht. Op dit moment worden 
projecten geïnventariseerd in de regio’s Maastricht en Roermond. Daarnaast vond een onderzoek plaats 
naar de mogelijkheden die een Local Energy Hub kan bieden én welke bedrijventerreinen potentie hebben.

WATERSTOF ZUID NEDERLAND
De voorbereidingen voor het organiseren van een congres 
‘de weg naar minder emissie binnen de mobiliteit’ zijn in volle gang. Reserveer 4 april 2023 alvast in je 
agenda.

De Waterstof Coalitie Limburg is in oprichting. Het eerste event zal plaatsvinden op 21 oktober 2022. Leer 
meer over waterstof: hoe wordt het gemaakt, maak een testrit in een waterstofauto en wat waterstof kan 
betekenen in de energietransitie.

DEB TOOL – DUURZAAM ENERGIE BESPAREN
De wet milieubeheer verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000m3 gas 
gebruiken om besparende maatregelen te nemen. Raadpleeg de website 
www.DEB.nl/limburgse-ondernemers en zet de eerste stappen in verduurzaming.

SWARM ORGANISATIONS
Hoe kan je op een vernieuwende manier naar jouw eigen organisatie kijken? SWARM Organisation creëert 
de mind-set voor de organisatie van de toekomst. Ben je bij de masterclass op 18 oktober 2022?

KVK BUSINESS CHALLENGE I.S.M. LWV
KVK Business Challenge is een open innovatieplatform, waar ondernemers uit binnen- en buitenland elkaar 
vinden rond innovatievraagstukken voor nieuwe business. Er zijn 4 mooie challenges uitgezet i.s.m. de 
LWV: Laudy Bouw, Alpheios, Mosa en Radium foam Op 14 oktober 2022 spreken de bedrijven met de 
ondernemers die oplossingen hebben aangedragen.

CIRCULAIRE SUPPLY CHAIN
Circulaire supply chains dragen bij aan het reduceren van afval en je CO2-footprint in de keten. En, 
misschien nog belangrijker, het kan geld besparen. Juist in deze tijd is een circulaire supply chain van 
belang! Volgend jaar gaat deze opleiding starten.

CIRCULAIRE INNOVATIE TOP 20
Circulair ondernemen is de toekomst. De continuïteit van onze maakindustrie, bouw, landbouw en 
vele andere sectoren staat met het realiseren van circulaire innovaties. Vanaf 17 oktober 2022 kun je je 
spraakmakende innovaties weer inschrijven voor de Circulaire Innovatie Top 20. Op 8 februari 2023 
wordt via livestream de winnaar bekend gemaakt.

CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN 
Een initiatief van de LWV en de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht voor 8 bedrijventerreinen 
in Maastricht & Heuvelland. De circulaire kansenkaarten worden momenteel uitgewerkt.

MASTERCLASS CYBERSECURITY 
Op 11 oktober 2022, tijdens de week van de veiligheid stond de 2e masterclass gepland 
‘Bedrijfscontinuïteit in (digitale) oorlogstijd?’. Cybersecurity is geen ver van mijn bed show meer. Deze 
sessie gaf een inkijk in de statelijke actoren (elektronische slagveld en spionage) en zoomden we verder 
in op de verdediging van jouw eigen bedrijf.
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http://www.DEB.nl/limburgse-ondernemers
https://www.lwv.nl/kennis-ondernemerschap/masterclass-swarm-organisation/
https://www.kvk.nl/businesschallenge/challenges/viewChallenge/631e4773-cf02-4679-89dd-1433c81a6d85
https://www.kvk.nl/businesschallenge/challenges/viewChallenge/082f90c5-c1db-4bf9-af2a-36f1fe1e140d
https://www.kvk.nl/businesschallenge/challenges/viewChallenge/f6a1d462-2a78-49cf-94a3-58ee21ba98d8
https://www.kvk.nl/businesschallenge/challenges/viewChallenge/804ec494-a8b2-4877-bb9a-0ddee8f560ea
https://circulaireinnovatietop20.nl/

