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Focus 2021 >>>
Herijken, verbinden en 
vooruitkijken. Én 2021 is ‘het jaar 
van het dak’ in Den Haag! 
Ook GBCB gaat aan de slag met 
de daken dit jaar…

Jaarplan 2021
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Inhoud

Overall missie GBCB: 
• Een duurzaam en toekomstbestendig   
 Beatrixkwartier vóór en dóór de gebruikers

Overall doelen 
• Met lokale bedrijven samen werken aan een   
 energieneutraal Beatrixkwartier vóór 2030
• Als collectief vol inzetten op afvalreductie en  
 circulariteit 
• Zorgen voor een inspirerende, groene en   
 klimaatdaptieve leef- en werkomgeving die   
 goed en slim bereikbaar is
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De stichting Green Business Club 
Beatrixkwartier (GBCB) is een impact-
organisatie die samen met de participanten 
streeft naar het verduurzamen van het 
Haagse Beatrixkwartier. Hier draagt GBCB 
ieder jaar aan bij door op lokaal niveau de 
ambities van bedrijven, bewoners en de 
gemeente Den Haag te verenigen. Deze 
samenwerking is gericht op een integrale, 
lange termijn aanpak van het 
Beatrixkwartier als geheel, en op het 
bereiken van duurzame doelstellingen van 
de participanten zelf. 

HET BEATRIXKWARTIER

Het Beatrixkwartier is de spil van 
zakelijk Den Haag. Op deze 
kantorenlocatie willen bedrijven 
niet simpelweg hun corebusiness 
uitvoeren, maar ook een betrokken 
meedenkende overheid treffen. En 
zodoende een plek creëren die 
ruimte biedt voor 
toekomstgerichte, duurzame 
bedrijfsvoering en aantrekkelijk is 
voor jong talent. 

COVID 19

In een tijd waarin kantoorpanden 
nauwelijks worden benut en bijna 
iedereen noodgedwongen de 
werkomgeving moest verplaatsen 
naar thuis, blijkt hoe belangrijk het 
verenigende karakter van een 
lokale Green Business Club is. 
Want hoe blijf je verbonden met 
elkaar en de omgeving als je 
nauwelijks afreist naar die plek? 
GBCB zorgt er (online) voor dat we 

1Inleiding
elkaar en de ambities niet uit het 
oog verliezen en kennis kunnen 
blijven delen ook op vlakken die 
voor ieder onbekend zijn. De tijd 
onder invloed van Covid-19 
maatregelen biedt duurzame 
voordelen, maar brengt ook 
ongekende uitdagingen  met zich 
mee. Want hoe vorm je ambities 
die realistisch en haalbaar zijn in 
onzekere tijden? 

JAARPLAN 2021

In dit jaarplan een visie op hoe we 
in 2021 onze ambities verder willen 
brengen met behoud van nieuwe 
geleerde lessen en ontdekte 
waardes en op basis van een 
gezonde dosis flexibiliteit en 
creativiteit. In de hoop dat we in de 
nabije toekomst de voordelen 
weten te behouden en weer snel 
ook sociaal samen kunnen werken 
en zijn.
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2.1 PARTICIPANTEN 

Eind 2014 is Green Business Club Beatrixkwartier 
opgericht met als doel: het Beatrixkwartier 
verlevendigen en verduurzamen. De founding 
partners Gemeente Den Haag, BAM, BouwInvest 
(WTC The Hague en Centre Court), MN, PostNL 
en de Bewonersvereniging Bezuidenhout hebben 
gezelschap gekregen van Nationale 
Nederlanden, Cromwell, RVO, FMO, McDermott, 
de Belastingdienst en CAK. In Bereikbaar 
Haaglanden is een zeer gewaardeerde 
mobiliteitspartner gevonden. 

2.2 BESTUUR

Het 4-koppig bestuur van GBCB bestaat uit 
bestuursvoorzitter Arjen van ‘t Klooster (MN), 
penningmeester Marc Wijnands (RVO), secretaris 
Sander Wallaart (CBRE) en sinds mei 2020 is ook 
Susanne Kamp-Wagemans (FMO) aangesloten. 
Bart Brok (DGBC) bewaakt de financiën en 
Pamela Logjes is sinds januari 2020 
programmanager (8 uur per week).

2Algemeen

2.3 THEMA’S 

Om de ambities van GBCB op lokaal niveau te 
verwezenlijken zijn er 5 thema’s bepaald. De 
participanten van GBCB zijn actief binnen 1 of 
meer van deze thema’s en hebben samen met 
het GBCB bestuur en de programmamanager de 
te bereiken doelen opgesteld. Hieruit vloeien 
concrete korte en lange termijn acties voort. 

Afvalreductie
Energiereductie
Logistiek 
Mobiliteit
Vergroening & verlevendiging 

2.4 EVENTS, ACTIES EN 
BIJEENOMSTEN   

Om de voortgang op de 5 thema’s te bewaken 
organiseert GBCB hieraan gerelateerde (online) 
werk- en kennissessies. Daarnaast vindt tweemaal 
per jaar de GBCB participantenbijeenkomst 
plaats en zullen ook side events worden 
georganiseerd om de verbinding tussen 
specifieke participanten te waarborgen (bv CEO 
MeetUp, Young GBCB MeetUp). Tevens zal 
worden aangehaakt bij bestaande relevante, 
lokale en nationale acties (bv. Earth Hour) en 
events georganiseerd vanuit andere GBC’s en 
GBCNL (bv. Clean Up Walk). 
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3Terugblik
2020
Als er een jaar is dat bewijst dat je flexibel 
moet zijn in het uitvoeren van plannen dan 
is het 2020 wel. Ambities en acties die op 
het programma stonden zijn verschoven of 
veranderd, bijeenkomsten zijn gecanceld, 
uitgesteld, of gedigitaliseerd en budgetten 
zijn herzien. Voor GBCB betekende het 
voornamelijk dat er minder op de 
voorgrond, maar genoeg op de 
achtergrond gebeurde. Het was een jaar 
zónder evenementen in het PopUp park, of 
andere gezamenlijke, lokale acties die 
zorgden voor de nodige reuring, maar mét 
voortgang en verdieping als het gaat om 
het verzamelen van data, zoals op het 
gebied van energie- en afvalreductie. En  
mét verbinding in het samen vinden van 
een weg in crisistijd. Daarnaast is het gelukt 
om de betrokkenheid te behouden, hier en 
daar te vergroten en gestaag voortgang te 
boeken binnen de thema’s.

Een korte terugblik op de thema’s in 2020. 

Afvalreductie
• In 2020 zijn we doorgegaan met het   
 verzamelen van data van participanten. Met  
 als doel verder onderzoeken hoe we de weg  
 richting zero waste kunnen inslaan  
• Covid-19 veranderde het werkmilieu en gaf   
 nieuwe inzichten. Dit wordt ook meegenomen  
 naar de tijd post-corona. Nu thuiswerken   
 voorlopig weer de norm is, is er ook tijd om te  
 komen tot een gedegen aanpak voor het   
 reduceren van afval en circulair inkopen.

Energiereductie
• Voor een groot deel van de GBCB    
 participanten is in kaart gebracht hoe zij   
 energieverbruik kunnen reduceren en wat een  
 realistische manier is om samen op een   
 groene manier aan de energievraag te   
 voldoen, bijvoorbeeld door te investeren in   
 windenergie van extern.
• Ook hier hebben de Covid-19 maatregelen   
 invloed op het enegrieverbruik binnen de   
 panden, en creeëren niet altijd een realistisch  
 beeld. Daarbij mag worden verondersteld dat  
 een  deel van de vermindering heeft geleid tot  
 een  vermeerdering in de thuissituatie van   
 medewerkers. 

Logistiek
• Een groeiend aantal participanten sluit zich   
 aan bij de Haagse Hub (oa FMO, NN, CAK,   
 Belastingdienst).

Mobiliteit
• Natuurlijk is het aantal vervoersbewegingen  
 van, naar en in het gebied enorm gedaald in  
 2020. Dit biedt kansen en tijd om het   
 mobiliteitsvraagstuk te herzien en nieuwe   
 doelen te stellen. Om zodoende de verlaging  
 van de CO2 uitstoot vast proberen te houden.

Vergroening
• GBCB is aangesloten als relevante stakeholder  
 en kennispartner bij de ontwikkeling van de   
 gebiedsagenda Beatrixkwartier (olv Gemeente  
 Den Haag), met als doel verduurzamen,   
 vergroenen, verdichten en de overkluizing van  
 de Utrechtsebaan.
• Er is gestart met de aanleg van de tuin bij het  
 Fastned station.

Levendigheid
• Levendig was het vooral online. Maar ook in  
 het gebied is er gedaan wat binnen de   
 geldende maatregelen mocht. Zoals een   
 buitensportplek bieden in het pop up park   
 aan de lokale fintnessclub Njoy.



6

4Vooruitkijken 2021
En dan naar 2021. Hoe kunnen we vooruitkijken 
als we nog niet exact weten wanneer we deze 
crisis achter ons kunnen laten? Die onzekerheid 
vraagt om een enorme hoeveelheid 
flexibiliteit, creativiteit en lef. Maar ook om 
verbinding en samenwerking.

De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop 
gezet. De impact op ons dagelijks leven was en is 
enorm. De manier waarop wij ons leven hebben 

moeten inrichten is in een razendsnel tempo 
gewijzigd. Het vermogen om ons aan te passen is 
vele malen groter gebleken dan velen hadden 
kunnen denken. Het afgelopen jaar heeft ons 
bewust gemaakt van het belang om elkaar te 
kunnen ontmoeten, en sociale verbanden aan te 
gaan en te onderhouden. Niet alleen thuis, maar 
ook op het werk is sociale cohesie een 
belangrijke factor om succesvol te kunnen zijn en 
om gebalanceerd in het leven te kunnen staan. 

De coronacrisis is ook voor veel organisaties een 
enorme uitdaging, maar is, zeker nu de crisis veel 
langer duurt dan velen aanvankelijk dachten, 
steeds meer een last en zelfs bedreiging aan het 
worden. De behoefte aan terugkeer naar “het 
oude” groeit dan ook sterk, maar velen koesteren 
daarnaast de inzichten die zij hebben opgedaan 
tijdens de coronaperiode. 
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HERIJKEN

Vertaald naar het Beatrixkwartier en meer in het 
bijzonder de Green Business Club 
Beatrixkwartier, heeft dit tot gevolg gehad dat 
we voor 2021 (nog) niet exact wat er wel kan en 
wat er niet kan. Hoewel er doelen zullen worden 
gesteld, acties worden gecontinueerd activiteiten 
en events worden georganiseerd, zal 2021 ook 
moeten worden gebruikt om op een aantal 
terreinen doelstellingen te herijken. Daarnaast 
zullen we er rekening mee moeten houden dat 
ook in 2021 bepaalde plannen mogelijk geen 
doorgang kunnen vinden.

VOORUITKIJKEN

Toch zúllen we vooruitkijken. Er zijn plannen om 
in het Central Innovation District (CID) -waar het 
Beatrixkwartier onderdeel van uitmaakt- de 
komende jaren 20.500 woningen en 25000 
arbeidsplekken te creëren. Ontwikkelingen die 
impact zullen hebben op, én kansen bieden voor 
het Beatrixkwartier en de thema’s van GBCB.Ook 
staat de overkluizing van de Utrechtsebaan op 
het programma (gereed 2023) en de daarbij 
horende ambitieuze vergroening van het 
Beatrixkwartier. 

JAAR VAN HET DAK

Daarnaast is 2021 bestempeld als ‘het jaar van 
het dak’. Het doel achter dit statement is: zoveel 
mogelijk m2 dakoppervlak tot leven brengen in 
het Haagse. Deze ambitie wordt volop omarmd 
door wethouder Duurzaamheid Liesbeth van 
Tongeren. En ook door GBCB. We zijn 
voornemens om in Q2/Q3 van 2021 de daken 
van de panden van de participanten te laten 
scannen en te onderzoeken wat er mogelijk is, en 
welke duurzame benutting van het dakoppervlak 
het beste past bij het pand, het gebied en de 
uitdagingen van de stad. Met als doel realisatie 
van duurzame daken.
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4.1 PARTICIPANTEN

Het is van belang dat we zoveel mogelijk de 
krachten bundelen om onze doelstellingen te 
herijken, de uitdagingen die de (post)crisistijd 
met zich meebrengt aan te gaan, en onze 
duurzame ambities te behalen. Mede daarom 
wil GBCB het aantal participanten verder 
uitbreiden. 

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in het 
gebied. Zo gaat participant PostNL het 
Beatrixkwartier in juni 2021 verlaten (verhuist naar 
Stationspostgebouw bij station Den Haag HS) en 
wordt SOZA (het pand tegenover station Laan 
van NOI) herontwikkeld. Zaak is om opnieuw 
goed inzicht te houden in de contactpersonen en 
linking pins per participant om draagvlak en 
betrokkenheid te blijven stimuleren. En mogelijke 
nieuwe participanten in het vizier te houden. Ook 
willen we in 2021 onderzoeken of we in de 
toekomst met een staffel kunnen gaan werken, 
die het ook voor kleinere bedrijven mogelijk 
maakt om lid te worden (zoals huurders van WTC 
met minder dan 20 fte).

Ambitie eind 2021: 
• 16 participanten 

Acties: 
• Inventariseren interessegebieden van de   
 participanten (adhv 5 thema’s)

• Inventariseren participanten voor werksessies,  
 kennissessies en andere bijeenkomsten
• Contactenlijst & linking pins bijwerken
• Om tafel met Energierijk Den Haag
• Samenwerking met SOZA verder onderzoeken
• Contact met bewoners verstevigen (via   
 bewonersvereniging bezuidenhout) 
• Contact met Young Profs verstevigen

4.2 BESTUUR

Ambitie eind 2021: 
• 5 bestuursleden 

Acties: 
• Om de betrokkenheid van pandeigenaren te  
 optimaliseren (oa ihkv energiereductie), zal 
 het GBCB bestuur intensiever het contact met  
 hen opzoeken.
• Het GBCB bestuur zal ism met relevante   
 stakeholders de doelen per thema    
 (energiereductie, afvalreductie, mobiliteit,   
 logistiek, vergroening) herijken 

4.3 THEMA’S 

Veel organisaties zijn op zoek naar nieuwe 
vormen en werkwijzen voor tijdens en ná de 
coronacrisis. Veel van hen zullen niet volledig 
terugkeren naar de oude situatie waarin het 
werk meestal op kantoor wordt gedaan. Het 

hybride werken, thuis en op kantoor, heeft zijn 
intrede gedaan en zal niet meer verdwijnen. 
Dit betekent dat ook doelstellingen voor 
afvalreductie, mobiliteit, logistiek en energie 
moeten worden herijkt. Vragen die daarbij 
opkomen gerelateerd aan de vijf thema’s zijn:

• Hoe kunnen we medewerkers zo faciliteren of  
 ondersteunen dat het totale energieverbruik  
 (thuis én op kantoor) niet toeneemt?
• Wat zijn nieuwe en realistische doelstellingen  
 voor afvalreductie?
• Leidt het hybride werken tot leegstand of tot  
 meer gebruikers in bestaande kantoren? En   
 wat betekent dat voor de mobiliteitsstromen?  
 En welke risico’s brengt leegstand met zich?
• Hybride werken leidt over het geheel   
 genomen tot minder mobiliteit, maar mogelijk  
 ook tot een verschuiving in mobiliteitsvormen  
 (minder leaseauto’s, meer fietsgebruik,   
 gewijzigde OV-behoefte). Wat betekent dit   
 voor gewenste voorzieningen en (on)  
 mogelijkheden tot verdere vergroening?
• Hoe houd je de druk op de ambities mbt   
 vergroening op locatie als er minder van het  
 gebied gebruik gemaakt wordt?

In de volgende paragrafen wordt uiteengezet 
hoe we dit komend jaar zullen aanpakken en 
welke ambities, doelen en acties hierbij horen.
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hier geeft het door Covid-19 ontstane werkmilieu 
ook hier een nieuw beeld van het 
energieverbruik. Herijking is dus noodzakelijk. 

Acties
• Kennis- en werksessie(s) plannen olv experts
• Inventariseren/verzamelen juiste    
 contactpersonen en kennispartners 
• Voortdurend data blijven verzamelen, ook van  
 niet leden
• Aanhaken bij relevante acties en events
• Aanhaken bij Stedelijk Energie Plan
• Presenteren van GBCB energieplan aan   
 Beatrixkwartier samen met wethouder   
 Duurzaamheid 
• Onderzoeken haalbaarheid gezamenlijk   
 windmolenpark

4.4 AFVALREDUCTIE

Thema-expert: Willem van Leeuwen (Facility 
Advisor FMO)

Doel: Het terugdringen van restafvalstromen 
(eind 2021 GBCB totaal -> 32%) én 
het organiseren van inkoopadviezen voor alle 
leden. Niet alleen zorgen voor het goed 
verwerken van de afvalstromen, maar ook te 
kijken hoe er slimmer ingekocht kan worden.

Afbeelding hiernaast: stijging van de afvalkosten. Zoals al aangekondigd zal dit 

in de komende jaren alleen maar hoger worden en is het van belang circulair in 

te kopen en afval te reduceren.

Acties
• Kennis- en werksessie(s) plannen olv experts
• Inventariseren contactpersonen en    
 kennispartners 
• Voortdurend data blijven verzamelen 
• Aanhaken bij relevante acties en events
• Samenwerkingen met aanbieders en   
 innovators onderzoeken.

Ontwikkeling opbrengst gemeentelijke 
heffingen, begroting
% verandering t.o.v. een jaar eerder

Onroerende zaakbelasting

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

4.5 ENERGIEREDUCTIE

Thema-expert: ENGIE 

Doel: ‘Een energieneutraal Beatrixkwartier 
vóór 2030’. 

In het derde kwartaal van 2020 is vastgesteld hoe 
participanten van GBCB samen de benodigde 
energie realistisch kunnen opwekken. Conclusie: in 
de energievraag vanuit het Beatrixkwartier is niet 
voldoende lokaal te voorzien. Gezamenlijk 
investeren in duurzame energiebronnen buiten het 
gebied is een oplossing die onderzocht moet 
worden. De betrokkenheid hiervoor moet groeien 
en financiering vergt tijd. Ook de betrokkenheid 
van de pandeigenaren en inzicht in wat zij nodig 
hebben om te verduurzamen zijn essentieel. Ook 
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De tendens, en veel bedrijven doen het al, is dat 
door Corona en de verandering van werkplek 
(thuis, deeltijd op kantoor, of elders), mobiliteit 
anders wordt ingericht. Leaseauto’s gaan eruit en 
er komen flexibele vormen van vervoer voor 
terug. Al dan niet door middel van een 
mobiliteitskaart waarmee men het openbaar 
vervoer kan gebruiken, e-scooter/fiets, deelauto 
etc. (‘mobility as a service’). 

Acties
• Kennis- en werksessie(s) plannen olv experts
• Inventariseren contactpersonen en    
 kennispartners 
• Lobby mobiliteitsbeperkingen door    
 gebiedsaanpassingen
• GBCB/Bouwinvest/WTC gaan een    
 samenwerking aan met Hely 
• Ism WTC twee parkeerplekken beschikbaar   
 stellen voor elektrische deelauto’s
• Een parkeerplek voor deze auto’s realiseren op  
 straatniveau.
• De deelauto’s ook beschikbaar stellen voor   
 omwonenden en niet participanten 

4.6 LOGISTIEK 

Thema-expert: stakeholders Haagse HUB

Doel: Samen met toeleveranciers en 
participanten de ‘Haagse HUB’ (logistieke hub 
aan de rand van Den Haag centrum) nog beter 
benutten. 

Met de komst van de centrale HUB in 2020 in het 
Forepark aan de rand van Den Haag en door 
inzet van elektrisch vervoer in de Last Mile wordt 
direct bijgedragen aan de verlaging van CO2 
uitstoot, vermindering van de verkeersdruk en 
verbetering van leefmilieu (uitstoot en geluid).

Acties
• Kennis- en werksessie(s) plannen olv experts
• Inventariseren/verzamelen juiste    
 contactpersonen en kennispartners 
• Lobby logistieke beperkingen door    
 gebiedsaanpassingen

4.7 MOBILITEIT 

Thema-expert: Bereikbaar Haaglanden 

Doel: Schoner en slimmer reizen, mobiliteit 
delen, en de mogelijkheden en duurzame kansen 
die veranderen in van het nieuwe werken (combi 
thuis-kantoor) behouden en implementeren in 
bedrijfsvoering. En de CO2 uitstoot verlaging 
vast proberen te houden.

4.8 VERGROENING EN 
LEVENDIGHEID

Thema-experts: Gemeente Den Haag en 
Rooftop Revolution 

Doel: Op korte termijn meer groen in het 
Beatrixkwartier, op straatniveau, maar ook in de 
plint, gevel en op het dak. Daarnaast, op een 
passende manier binnen de geldende regels 
zorgen voor een levendig Beatrixkwartier.

GBCB is als kennispartner aangehaakt bij de 
ontwikkeling gebiedsagenda Beatrixkwartier. 
Hierin presenteert de gemeente Den Haag de 
integrale ontwerpopgave en prachtige lange 
termijnplannen voor het Beatrixkwartier. Zoals de 
vergroening van het gebied, de overkluizing van 
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• Participantenbijeenkomsten in april en   
 oktober 2021
• Young Professionals MeetUp organiseren
• Mogelijkheden PopUp park onderzoeken
• CEO MeetUp organiseren

4.10 MARKETING & 
COMMUNICATIE   

Om GBCB nog beter op de kaart te zetten en 
goed contact te houden met de achterban en 
andere relevante stakeholders is gestructureerde, 
constante marketing en communicatie nodig. 
Hierin is het is zaak om nog meer gebruik te 
maken van de communicatiekanalen van de 
participanten en verder vooruit te kijken. De 
wens is om in 2021 hier nog meer structuur en 
continuïteit in te krijgen, zeker gezien het feit we 
elkaar voorlopig nog niet in de wandelgangen 
tegen komen.

Acties
• Instagram account laten leven door Young Profs  
• Connectie met de communicatieafdelingen   
 van de participanten verstevigen
• Bijeenkomst communicatiespecialisten   
 participanten organiseren
• Meer gebruik van communicatiekanalen van  
 participanten
• Minimaal 2 nieuwbrieven versturen

4.9 EVENTS, ACTIES EN 
BIJEENKOMSTEN  
 
Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer we in 
2021 weer kunnen volleyballen en jeu de 
borrelen in het PopUp park, en een live CEO 
MeetUp kunnen organiseren. De onzekerheid 
hierover maakt dat we ons zullen focussen op 
events en acties die voornamelijk online 
plaatsvinden. Dan wel acties en events 
organiseren die ongeacht welke maatregelen er 
gelden door kunnen gaan. En natuurlijk zullen we 
aanhaken bij bestaande nationale acties. Bovenal 
zullen we ervoor zorgen dat we samen met de 
participanten kunnen herijken, verbinden en 
vooruitkijken on- en waar mogelijk offline. 
En dat we hier flexibel en creatief mee omgaan. 

Acties
• Thematische werksessies en kennissessies   
 organiseren
• Aanhaken bij bijeenkomsten van andere   
 GBC’s en GBCNL
• Aanhaken bij on- en offline events van   
 participanten (bv WTC MeetUp)

de Utrechtsebaan en het creëren van extra 
woon- en arbeidsplekken. Met als doel het 
gebied van motor van vervuiling naar motor van 
verduurzaming te evolueren.

GBCB wil ook op kórte termijn al zorgen voor 
meer vergroening, levendigheid en aantrekkelijke 
duurzame voorzieningen in het gebied. We zullen 
dus moeten onderzoeken welke korte termijn 
stappen aansluiten bij de lange termijn plannen. 
Heel concreet gaan we met de invetarisatie van 
de duurzame mogelijkheden op de daken van de 
panden aan de slag ism Rooftop Revolution. 
Verder zullen we kijken wat er dit jaar mogelijk is 
op het gebied van verlevendiging: 
tentoonstellingen, clean-up walks, een 
samenkomst van young profs en andere 
offline acties.

Acties
• Kennis- en werksessie(s) plannen olv experts
• Inventariseren contactpersonen en    
 kennispartners 
• Tuin Fastned opleveren/presenteren
• Aanhaken bij het Haagse ‘jaar van het dak’ 
• Onderzoeken en uitvoeren quick scan   
 multifunctionele daken 
• Aanhaken met GBCB bij Let’s Walk
• Offline acties en events onderzoeken
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5Financiering 
en Goodwill

De subsidieverstrekking via de gemeente is in 
2020 gecontinueerd en het overgebleven bedrag 
dient voor 1 april 2021 ingezet te worden. Een 
deel van dit bedrag zal worden besteed aan het 
in kaart brengen van de kansen op de daken in 
het Beatrixkwartier en quickscans van een aantal 
specifieke daken. Mede in het kader van ‘het jaar 
van het dak’. 

De bijdragen van participanten die omschreven 
kan worden als Goodwill is een substantieel 
onderdeel van het succes van projecten. Door 
uren van bestuursleden en andere werknemers in 
het project, know-how zoals communicatie- of HR 
expertise, ruimtes voor presentaties en 
bijeenkomsten beschikbaar te stellen en 
bijvoorbeeld de kosten voor catering of 
vergaderapparatuur te dragen worden projecten 
indirect ook gefinancierd door deelnemers. 

Zie verder de Jaarrekening en Begroting 2021.

De bijdrage per participant voor deelname 
aan GBCB bedraagt EUR 5.000 per jaar. Uit 
de participantenbijdragen worden projecten 
opgestart en uitgebouwd, vaste 
administratieve lasten van de stichting 
betaald (website, boekhouding, bijdrage 
landelijke organisatie), acties en events 
georganiseerd en één programmamanager 
bekostigd. Daar waar mogelijk wordt verder 
zoveel mogelijk gewerkt met concrete 
subsidies.

BESTUUR & MANAGEMENT

Pamela Logjes 
programmamanager

Sander Wallaart
CBRE

Arjen van ‘t Klooster
MN

Bart Brok 
finacial controller

Marc Wijnands 
RVO

Susanne Kamp-Wagemans
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Het jaarplan 2021 is het zevende jaarplan van GBCB. Dit plan is bedoeld als 
leidraad, er kan worden afgeweken wanneer de thema’s, dan wel bepaalde 
ontwikkelingen daarom vragen.
Wij kijken er naar uit om samen met kennispartners en participanten te 
werken aan een duurzaam en toekomstbestendig Beatrixkwartier. 
GBCB werkt vraaggericht, (nieuwe) partners kunnen altijd aangeven waar zij 
kansen zien en waar zij behoefte aan hebben. Voor suggesties en ideeën 
kunt u ons bereiken via pamela@greenbusinessclub.nl.  

6Tot slot
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