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De krachtigste motor 
voor verandering is het 
oproepen van verlangen 

naar verandering. 
Verbeeldingskracht is 

daarbij essentieel. Niet de 
wereld bepaalt wie we 
zijn, maar omgekeerd: 

met onze verhalen 
vormen we de wereld.

Floris van Alkemade
Rijksbouwmeester van Nederland.

Limburg Leads: 
jouw bedrijf 
klimaatneutraal
De derde editie van Limburg Leads, 19 en 20 

oktober in MECC Maastricht, staat volledig in het 

teken van Circulariteit en Energie. Het euregionale 

netwerkevenement gaat ondernemers dit jaar 

helpen bij duurzaamheidsvraagstukken zoals CO²-

reductie en klimaatneutraal ondernemen. 

Nederland heeft als doel om vóór 2030 55% minder 

CO² uit te stoten ten opzichte van 1990 en in 2050 

zelfs 95%. In het klimaatakkoord staan bovendien 

de maatregelen die sectoren de komende 10 jaar 

moeten nemen om de doelen voor CO²-reductie te 

behalen. 

Ook bedrijven en organisaties begrijpen de urgentie 

en willen met CO²-reductie aan de slag, maar 

weten vaak niet waar ze moeten beginnen en welke 

praktische zaken ze direct al kunnen aanpakken. 

En dáár gaat Limburg Leads 2022 bij helpen. Door 

middel van een sprekers- en masterclassprogramma 

gericht op Circulariteit en Energie en een beursvloer 

met aanbieders van producten en diensten die 

ondernemers helpen bij hun CO²-reductie.

Een bezoek aan Limburg Leads voorziet 

ondernemers, beleidsmakers en (MVO) managers 

van voldoende kennis en brengt hen met de juiste 

mensen in contact zodat zij direct aan de slag kunnen 

met klimaatneutraal ondernemen. Wij adviseren 

over uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken, 

van energiebesparende producten- en diensten tot 

duurzame verpakkingsmaterialen, en geven

aanbieders de kans hun innovatieve producten en 

diensten te presenteren.
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Thema’s
 Thema 1: Energie
De overgang van fossiele brandstoffen naar 

duurzame (groene) energiebronnen heet de 

energietransitie. In 2019 kwam 8,7% van alle 

gebruikte energie in Nederland uit duurzame 

bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% 

zijn. In 2050 moet de energievoorziening bijna 

helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een 

duurzame energievoorziening is belangrijk om 

klimaatverandering tegen te gaan. Ook zijn er 

steeds minder fossiele brandstoffen, vooral aardgas, 

beschikbaar en willen wij niet volledig afhankelijk 

zijn energie uit andere landen. Maar hoe maak ik als 

bedrijf mijn energie duurzaam? Naar welke groene 

energiebronnen kan ik overschakelen? En wat zijn 

dan de kosten?

 Thema 2: Verduurzaming
Groene Economie Limburg en Limburg Leads werken 

samen in het verduurzamen van ondernemend 

Limburg. Naast workshops en masterclasses 

die antwoord geven op algemene vragen met 

betrekking tot verduurzaming van bedrijven, wordt 

voorafgaan aan Limburg Leads aan bezoekers 

gevraagd welke onderwerpen voor hen relevant 

zijn. Tijdens Limburg Leads krijgen zij vervolgens 

antwoord op hun specifieke vragen en kunnen zij 

deelnemen aan speeddatesessies met bedrijven 

en specialisten die oplossingen bieden voor hun 

duurzaamheidsvraagstukken.

 Thema 3: Circulair Bouwen
Circulair bouwen is bouwen volgens de 

kringloopgedachte. Het belangrijkste doel van 

circulair bouwen is het efficiënter gebruik maken 

van de beschikbare grondstoffen en materialen en 

de juiste verwerking ervan. Tijdens Limburg Leads 

kom je alles te weten over circulariteit, de spelregels, 

circulaire bouwmaterialen en bouwen met een 

positieve impact op de natuur. 

 Thema 4: Circulaire producten
Afval bestaat niet meer, maar wordt steeds meer als 

waardevolle grondstof beschouwd waarmee

duurzame en circulaire producten gemaakt 

worden. Maar welke circulaire producten kunnen 

bijdragen aan de verduurzaming van jouw bedrijf? 

Limburg Leads presenteert een divers aanbod aan 

circulaire producten en projecten die inspireren én 

die een praktische oplossing kunnen bieden voor 

duurzaamheidsvraagstukken bij bedrijven.
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 Thema 5: Waterstof
Groene waterstof is essentieel voor de volgende 

fase van de energietransitie. Waterstof is een 

energiedrager en belangrijk voor periodes waarin 

de zon niet schijnt en het niet waait. De overheid 

gaat de productie en toepassing van duurzame 

waterstof verder ontwikkelen als grondstof in de 

industrie én als brandstof in verschillende sectoren. 

Het midden- en kleinbedrijf wordt gestimuleerd 

in de ontwikkeling van schone waterstof, waarbij 

het de bedoeling is om daar waar dat zin heeft 

nieuwe waterstoftoepassingen te ontwikkelen voor 

bijvoorbeeld transport en industriële processen.

Waterstofnet en Limburg Leads slaan dit jaar 

de handen ineen en presenteren masterclasses, 

workshops en speeddatesessies voor ondernemers 

die meer willen weten over dit onderwerp en de 

transitie willen maken naar groene waterstof.

 Thema 6: Talent expo
De zoektocht naar en het behouden van juiste talent 

in de Euregio is van groot belang, waarbij nauw

wordt samengewerkt met universiteiten en overige 

onderwijsinstellingen.

Op de Talent Expo krijgen (HR) managers de kans 

zich te presenteren aan internationale studenten 

van de Universiteit Maastricht, Universiteit Hasselt 

en Aachen University, WO en HBO geschoolde 

werkzoekenden en latent werkzoekenden. Daarnaast 

worden hier thema’s behandeld met betrekking tot 

wonen en werken in de Euregio zoals het aantrekken 

en behouden van talent, relevante ontwikkelingen 

op het gebied van grensoverschrijdend werken en 

verschillen en overeenkomsten tussen Nederlands, 

Belgische en Duits arbeidsrecht.

Industrie- und Handelskammer

Aachen
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Programma
Mainstage
Op het centraal gelegen mainstage word 

je gegarandeerd geïnspireerd én vermaakt. 

Presentatrice Dionne Stax gaat in gesprek met 

nationale keynotes en succesvolle, duurzame 

ondernemers bespreken hun successen en valkuilen 

in de businesspanels. Wegens het grote succes van 

vorig jaar presenteert Limburg Leads bovendien de 

satirische show ‘De Speld LIVE’ als dé afsluiter van 

editie 2022. 

Glassroom
Hoe kun jij als ondernemer nóg succesvoller 

worden? Hoe kun je jouw ambitieuze duurzame 

missie waarmaken en welke betekenis wil je hebben 

in deze veranderende wereld? In de (letterlijk glazen) 

Glassroom delen experts hun visie op dit thema en 

geven zij antwoord op de vraag hoe je productief, 

efficiënt, kosteneffectief en toch duurzaam kunt 

ondernemen met direct toepasbare praktische 

oplossingen voor iedere ondernemer.

Start-Up Arena
Het aantal start-ups groeit nog steeds in onze 

economisch sterke en innovatieve Euregio. Om als 

start-up een vliegende start te maken is het echter 

cruciaal om in gesprek te komen met investeerders 

en succesvolle ondernemers. In de Start-Up Arena 

krijgen start-ups uit Nederland, België en Duitsland 

de kans hun duurzame idee te presenteren aan 

potentiële investeerders, managers en ondernemers. 

De Start-Up Arena is een gezamenlijk initiatief van 

Limburg Leads, LIOF en NRW.Bank.

Booster
Ga met elkaar in gesprek, kijk elkaar in de ogen en 

doe goede zaken met elkaar. Op woensdagavond 

19 oktober organiseren wij weer de grootste 

netwerkborrel van de Euregio. Het is de plek waar 

ondernemers uit de Euregio elkaar treffen, waar 

toevallige ontmoetingen ontstaan en waar je samen

met elkaar het glas heft op succesvol zakendoen.
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Belgische Deelname
Verhaal Fit subsidie:
Belgische bedrijven die deel willen nemen aan 

Limburg Leads kunnen een FIT subsidie aanvragen. 

Deze subsidie is bestemd voor projecten die het 

internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen 

bevorderen, waaronder deelname aan een 

buitenlandse beurs of niche-evenement. Voor meer 

informatie klik hier.

       Contactpersoon: 

        Werner Couck

+32 495 28 14 67

werner@bisc.management

Duitse Deelname
Quote IHK:
„Gemeinsam lässt sich vieles erreichen. Netzwerk 

und Kooperation sind gefragt, wenn es um 

Lösungen für die großen Themen unserer Zeit 

geht - etwa Rohstoffknappheit und eine sichere 

Energieversorgung. Als IHK unterstützen wir 

es deshalb, wenn Unternehmen den Blick 

über die Grenze richten und Partnerschaften in 

Nachbarländern ausloten.”

      

      Contactpersoon: 

       Monika Blume

       E.J. Krause & Assoc. Inc.

+49/211-610730

blume@ejkgermany.de

www.ejkgermany.de

Industrie- und Handelskammer

Aachen

19 & 20
oktober 2022
limburgleads.com

Interesse in deelname 
of partnership?
Bel of mail Jop Thissen:

+31 6 20 49 55 08

jop@limburgleads.com

limburgleads.com

Nederlandse Deelname

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-deelname-aan-een-buitenlandse-beurs-niche-evenement
https://www.ejkgermany.de/
https://www.limburgleads.com/nl/

