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Beste lezer,
Wat een jaar hebben we beleefd. Een jaar waarin de coronacrisis op veel bedrijven 
grote impact heeft gehad maar dat tegelijkertijd ook heeft gezorgd voor een belangrijk 
omslagpunt naar een nog duurzamere economie. Want ondanks de corona-crisis zijn veel 
initiatieven van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander in een stroomversnelling 
gekomen en bruist het van de ideeën en ambities.

Bij veel toekomstmakers in het centrumgebied Rotterdam Alexander staat duurzaamheid 
en circulair nog hoger op de agenda dan voorheen en realiseren de bedrijven zich maar al 
te goed dat het maken van een (lokale) verduurzamingsslag urgenter is dan ooit.

Daarnaast zijn velen het erover eens dat we juist nu als collectief de ingezette trend 
naar toekomstbestendige bedrijfsvoering en kantoorgebieden extra moeten stimuleren.
Dat is ook wel gebleken! Vorig jaar ondertekenden de participanten het document 
“Ambitieverklaring 2020 – 2025” waarin zij hebben afgesproken om op de thema’s 
mobiliteit, energie, afval & circulair en veiligheid & verlevendiging collectief te willen 
toewerken naar het meest duurzame en smart zakendistrict van de Metropoolregio.

Verder zijn er maar liefst drie actieve projectgroepen van start gegaan, te weten 
de projectgroepen Energie, Mobiliteit en Zero Waste & Circulair en zijn er veel 
waardevolle verbindingen gelegd door kennis te delen over actuele onderwerpen en 
marktontwikkelingen. Meer hierover leest u in dit jaarplan.

GBC Rotterdam Alexander is ervan 
overtuigd dat als we samen de schouders 
zetten onder deze duurzame koers, we een 
waardevolle bijdrage zullen leveren aan de 
klimaatdoelen.

Wij kijken er enorm naar uit om iedereen in 
het najaar ‘21 hopelijk weer 
live te mogen ontmoeten!

Wij wensen u veel leesplezier.

Mede namens het bestuur
Marco Bunk, Voorzitter
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Missie en doelstelling
1.1 Missie, visie en doelstelling
Stichting Green Business Club Rotterdam Alexander is een lokale impact-organisatie die 
samen met haar participanten streeft naar een duurzaam, leefbaar en toekomstgericht 
centrumgebied Rotterdam Alexander.

Het centrumgebied Rotterdam Alexander wordt gevormd door het trein-, metro- en 
busstation Alexander, kantorengebied, winkelcentrum Alexandrium, de Woonmall, 
Megastores en vooral veel multinationals, grote bedrijven en MKB-ondernemers.
Rotterdam Prins Alexander is nog steeds volop in ontwikkeling. De ‘Alexanderknoop’ is 
door de gemeente aangewezen als één van de Big Seven stadsprojecten in Rotterdam 
waardoor stevig zal worden ingezet op verduurzaming, herstructurering, bereikbaarheid, 
de kwaliteit van openbare ruimte en economische en sociale aspecten.

De participanten en betrokken partijen van GBC Rotterdam Alexander nemen  
graag een actieve rol in als het gaat om verduurzaming en verlevendigen van het gebied. 
Zo komen vertegenwoordigers van deze partijen samen in projectgroepen rondom de  
thema’s Mobiliteit, Veiligheid & Verlevendiging, Energie en Afval & Circulariteit waarbij 
wordt beoogd voor deze thema’s duurzame projecten op en voor het centrumgebied 
Prins Alexander te initiëren en realiseren en maatschappelijk verantwoord ondernemen te 
stimuleren en duurzame best practices te (blijven) ontwikkelen en kennis uit te wisselen. 
Van elke partij zal een vertegenwoordiger deelnemen in ten minste één  
projectgroep, en bij voorkeur in meerdere projectgroepen. 

MISSIE EN DOELSTELLING
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Visie
De partijen werken voor zich en gezamen-
lijk in de GBC Rotterdam Alexander aan de 
beschreven thema’s en ambities, met als 
doel het gebied Prins Alexander te laten 
uitgroeien tot het meest duurzame en smart 
zakendistrict van de Metropoolregio. 

1.2 Strategie
Het belangrijkste speerpunt van GBC  
Rotterdam Alexander is de lokale aanpak, 
waarbij de participanten eigenaar zijn van 
de uitdagingen en oplossingen. De partici-
panten weten door de lokale aanpak precies 
wat er speelt in het gebied en wat er nodig 
is om het gebied te verduurzamen. Om dit 
te realiseren delen ze kennis en werken ze in 
gezamenlijkheid aan concrete projecten.

1.2.1 Kennis delen
GBC Rotterdam Alexander draagt zorg voor 
het delen van waardevolle kennis op allerlei 
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door 
het delen van best practice tijdens bijeen-
komsten en kennissessies. Tijdens deze 
sessies sluiten ook geregeld experts aan 
rondom het desbetreffende thema, die ons 
gerichte tips geven om uitdagingen aan te 
pakken.

1.2.2 Concrete projecten
De participanten leveren een actieve bijdrage 
aan het realiseren van concrete projecten

die bijdragen aan de gezamenlijke doel-
stellingen. Er zit enorm veel kennis en 
kunde in het netwerk van GBC Rotterdam 
Alexander. Deze kennis wordt benut in 
projectgroepen, waar de verschillende 
participanten samenwerken aan concrete 
projecten.

De participanten stellen in werksessies 
de beoogde doelen op om vervolgens in 
gezamenlijkheid aan de slag te gaan. De 
behoefte van de participanten staat hierbij 
centraal. Draagvlak en gevoel van eige-
naarschap onder participanten is essentieel 
bij het behalen van het resultaat. Projecten 
zullen op deze manier zowel een positieve 
bijdrage leveren aan de eigen bedrijfs-
voering, maar ook aan het centrumgebied  
Rotterdam Prins Alexander als geheel.

1.2.3 Mix van kleine en grotere projecten
Met een mix van kleine en grote project-
en focussen de participanten zich op de 
quick wins, maar ook op de lange termijn 
doelstellingen rondom verduur-zaming. 
De grote lange termijn projecten vragen 
geduld. Terwijl de kleinere projecten, quick 
wins, zorgen voor ontmoeting, vertrouwen 
en zichtbaarheid van het netwerk, waarbij 
het van belang is dat ook de kleinere pro-
jecten bijdragen aan de gestelde lange 
termijn doelen. Daarom worden nu voor 
verschillende projecten roadmaps op thema 
ontwikkeld.

MISSIE EN DOELSTELLING
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1.2.4. Projectgroepthema’s -
kennissessies vs werksessies
Voor zowel kennisdelen als concrete pro-
jecten wordt gewerkt in projectgroepen 
waar per thema afgevaardigden van geïn-
teresseerde participanten zich aansluiten. 
Momenteel zijn er drie actieve project-
groepen die geregeld samenkomen op 
de thema’s Zero Waste/Circulair, Energie 
en Duurzame Mobiliteit. In deze project-
groepen worden doelen gesteld, business-
cases beschreven en/of roadmaps ontwik-
kelt om vervolgens toe te werken naar 
concrete acties. Daarnaast wordt tijdens de 
werksessies kennis gedeeld of sluit een  
expert aan op het desbetreffende 
onderwerp.

1.2.5. Businesscases & monitoring
GBC Nederland heeft een online 
Dashboard duurzaamheidsprestaties 
ontwikkeld, waarop de vooruitgang op de 
verschillende thema’s wordt gemonitord. 
Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt 
of er vooruitgang wordt gemaakt en 
kunnen de verschillende lokale GBC’s zich 
met elkaar vergelijken. Verder geeft het 
dashboard inzicht aan welke knoppen 
het beste gedraaid kan worden om tot 
maximale impact te komen. Wij hopen 
dit jaar weer de benodigde data te 
kunnen aanleveren en importeren, om de 
voortgang van GBC Rotterdam Alexander 
te blijven monitoren.

MISSIE EN DOELSTELLING

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjE4MjliNDUtZWI5Ny00OGE3LThkNjEtN2ViMzdkY2Y5MTY2IiwidCI6IjE4NWFhNzVkLTk4ZmEtNDY1OS04NjAxLWY2MmEyNmYzNThlOCIsImMiOjh9
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TERUGBLIK 2020

1.3 Terugblik 2020
Onderstaand een greep uit de vele acti-
viteiten en initiatieven die vorig jaar 
hebben plaatsgevonden.

1.3.1 Algemeen

Ondertekening meerjarige ambitieverklaring
Begin 2020 hebben de participanten van 
Green Business Club Rotterdam Alexander 
de meerjarige ambitieverklaring 2020-2025 
ondertekend. Een verklaring waarin de par-
ticipanten in gezamenlijkheid de duurzame 
ambities voor het zakendistrict in het ge-
bied Rotterdam Alexander uiteen hebben 
gezet onder vijf pijlers:

1. Mobiliteit
2. Afval & Circulariteit
3. Energie

4. Veiligheid & Verlevendiging
5. Algemeen

Hiermee is de basis gelegd voor een pro-
gramma waar de komende jaren aan kan 
worden gewerkt. De participanten en be-
trokken partijen werken voor zich en geza-
menlijk in GBC Rotterdam Alexander aan 
de beschreven thema’s en ambities, met als 
doel het centrumgebied Prins Alexander te 
laten uitgroeien tot het meest duurzame en 
smart zakendistrict van de Metropoolregio.

1.3.2 Mobiliteit

Ondertekening intentieverklaring De  
Verkeersonderneming
GBC Rotterdam Alexander en De Verkeers- 
onderneming gaan samen de uitdaging 
aan om Rotterdam Alexander duurzaam 
bereikbaar te maken en te houden. Met 
het ondertekenen van de intentieverklaring 
is het startsein gegeven om de ambities 
op het gebied van mobiliteit te realiseren. 
Het gezamenlijk doel is om initiatieven te 
ontplooien die bijdragen aan duurzame 
gedragsverandering, minder autogebruik 
(in de spitsperioden) en verbetering van de 
luchtkwaliteit onder werknemers en 
bezoekers te realiseren.
Lees meer

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
Tijdens de Energiemarkt 2020 van Alex 

Energie tekende wethouder Arno Bonte de 
Green Deal Zero Emission Stadslogistiek 
namens Gemeente Rotterdam. Met het 
tekenen van de Green Deal Zero Emis-
sion Stadslogistiek geven bedrijven en 
organisaties aan dat ze de ambitie hebben 
om in 2025 het gebied emissievrij te laten 
bevoorraden. Green Business Club Rot-
terdam Alexander heeft deze Green Deal 
ondertekend, waarmee projecten kunnen 
worden opgestart die bijdragen aan deze 
ambitie. Deze projecten worden gedragen 
en ondersteund door de participanten die 
hebben meegetekend. Lees meer

Kick-off projectgroep Mobiliteit
Tijdens de kick-off van het project mobili-
teit op 28 februari 2020 gingen de partici-
pant met elkaar in gesprek over de visie 
en ambities duurzame mobiliteit zoals 
omschreven in de Ambitieverklaring 2020-
2025. Aan de hand van deze visie werden 
vier ambities gepresenteerd: verminderen 
automobiliteit, veranderen mobiliteit, 
verschonen mobiliteit en verminderen par-
keeroverlast. Vervolgens zijn verschillende 
vraagstukken besproken, zoals hoe het reis-
gedrag van medewerkers goed inzichtelijk 
kan worden gemaakt. De bijeenkomst werd 
afgesloten met twee presentaties van part-
ner De Verkeersonderneming en 
We-all-Wheel over last mile oplossingen. 
Lees meer

https://greenbusinessclub.nl/rotterdam/2020/04/23/green-business-club-rotterdam-alexander-ondertekent-intentieverklaring-van-de-verkeersonderneming/
https://greenbusinessclub.nl/rotterdam/2020/02/04/wethouder-arno-bonte-tekent-green-deal-zero-emission-stadslogistiek/
https://greenbusinessclub.nl/rotterdam/2020/06/10/participanten-spreken-elkaar-over-mobiliteit-in-de-anderhalve-meter-samenleving/
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Probeer een e-scooter
In samenwerking met de Verkeersonderne-
ming werden medewerkers uit Rotterdam 
Prins Alexander in de gelegenheid gesteld 
om 45 minuten lang een deel e-scooter uit 
te proberen. Op deze manier konden zij 
kennismaken met deel scooters. Deelver-
voer is duurzaam, neemt in verhouding 
weinig plek in en is relatief goedkoop. Een 
deel e-scooter is ideaal als vervanging van 
de auto in de stad, om naar het ov (station 
of halte) te reizen of om naar (zakelijke) 
afspraken te gaan. Met een e-scooter is 
een langere afstand gemakkelijk te over-
bruggen. 
Lees meer

1.3.3 Webinars en kennissessies

Webinars Verkeersonderneming over  
mobiliteit
Dit jaar hebben wij i.s.m. de Verkeerson-
derneming een aantal webinars georgani-
seerd, waarbij de participanten werden 
geïnformeerd over uiteenlopende onder-
werpen zoals 6 fietsinfrastructuur en voor-
zieningen, fietsprobeerpools en probeer-
aanbod e-scooters, thuiswerken en over het 
concept MaaS – mobility as a Service.

Kennissessies en webinar GBC Nederland
In het afgelopen jaar zijn er vanuit GBC 

Nederland verschillende kennissessies 
georganiseerd op de thema’s energie, per-
sonenmobiliteit, Zero Waste, stadslogistiek 
en kantooroplossingen met 1,5 meter. 
Verschillende experts en partners van GBC 
Nederland deelde kennis en ervaring over 
de uiteenlopende onderwerpen. 

Daarnaast werd vanuit de verschillende 
lokale GBC’s waardevolle best practises 
gedeeld. Dit heeft als inspiratie gewerkt 
voor de huidige projectgroepen. Zo heeft 
bijvoorbeeld het gepresenteerde stappen-
plan Zero Waste gediend als voorbeeld in 
de projectgroep Zero Waste & Circulair.
Lees meer

Symposium Zero Waste - GBC Nederland 
in Amsterdam Zuidas
Green Business Club Nederland organi-
seerde begin 2020 het symposium ‘Van 
Ambitie tot Aanpak: Zero Waste’. De ruim 
140 deelnemers kregen waardevolle hand-
vatten aangereikt waarmee de bedrijven 
en organisaties hun afvalstromen (verder) 
kunnen verduurzamen. Concrete voor-
beelden stonden hierbij voorop. Jacqueline 
Cramer, Professor in Sustainable Innovation 
en oud-minister Milieubeheer, verzorgde 
een inspirerende keynote over de circulaire 
economie en de rol die bedrijven hierin 
hebben. Samenwerken en niet praten maar 

doen, staan hierbij centraal in de aanpak 
van de Green Business Clubs. Dit sympo-
sium is terug te luisteren in de podcast:
Beluister hier

GBC Nederland Safari
In juni organiseerde GBC Nederland voor 
alle participanten en samenwerkingspart-
ners van de landelijke en lokale Green 
Business Clubs de jaarlijkse GBC Safari. 
Deze dag werd online georganiseerd. 
Maar dat heeft ook z’n voordelen en 
charmes: in plaats van één gebied fysiek te 
bezoeken, gingen we in vogelvlucht langs 
de hoogtepunten en hulpvragen van alle 
twaalf lokale Green Business Clubs.  
Lees meer

TERUGBLIK 2020

https://greenbusinessclub.nl/rotterdam/2020/10/07/probeer-een-elektrische-deelscooter/
https://greenbusinessclub.nl/rotterdam/2020/06/15/green-business-clubs-delen-kennis-en-concrete-projecten/
https://open.spotify.com/episode/431NgRaHJPbjr5Id7wzaCF?si=Vlli4Xl2TASUY1BYXxoFzQ&nd=1
https://open.spotify.com/episode/431NgRaHJPbjr5Id7wzaCF?si=Vlli4Xl2TASUY1BYXxoFzQ&nd=1 
https://greenbusinessclub.nl/landelijk/agenda/landelijke-gbc-safari-2020/
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1.3.4 Zero Waste & Circulair

GBC Clean Up
De participanten van GBC Rotterdam 
Alexander gingen dit najaar de uitdaging 
aan om zo veel mogelijk zwerfafval in het 
gebied op te ruimen. Dit gebeurde tijdens 
de Clean Up Rotterdam die door meerdere 
teams in Rotterdam werd uitgevoerd i.s.m. 
R4R en ClearRivers. In totaal is er door 
deelnemers in Rotterdam Alexander ruim 
107kg (!!) afval ingezameld. Het was leer-
zaam maar ook confronterend om te zien 
hoeveel zwerfafval er in het centrumgebied 
ligt. De meeste deelnemers waren dan ook 
zeer verrast en besloten direct om deze 
activiteit jaarlijks te laten terugkeren.
Lees meer

Kick-off projectgroep Zero Waste
In oktober vond de kick-off van het project 
Zero Waste plaats met presentaties van 
onder andere de Gemeente Rotterdam - 
afdeling Circulair, Milieu Service Nederland, 
Eneco samen met Hago Next en GBC 
Zuidas. De presentaties hebben ons geïn-
spireerd om als GBC Rotterdam Alexander 
aan de slag te gaan met de onderwerpen 
afval en circulair. Sindsdien is er een pro-
jectgroep die regelmatig samenkomt om 
over dit thema te praten en te komen tot 
concrete projecten. 
Lees meer

MISSIE EN DOELSTELLING

1.3.5 Energie

Kick-off projectgroep Energie
In het centrumgebied Rotterdam Prins Alexander hebben zich in de loop der jaren veel 
bedrijven gevestigd die zich vanuit hun core business bezighouden met het thema  
Energie. Daarom staat voor GBC Rotterdam Alexander dit interessante thema hoog 
op het verlanglijstje. In november vond dan ook de eerste bijeenkomst van de project-
groep Energie plaats. Tijdens deze energieke digitale bijeenkomst werd een brainstorm 
gehouden, om met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over de mogelijkheid om 
als collectief een project te ontwikkelen en een positieve impuls te geven aan het cen-
trumgebied Prins Alexander. Sindsdien werken de experts van de projectgroep Energie 
aan verschillende concrete projecten. Lees meer

TERUGBLIK 2020

https://greenbusinessclub.nl/rotterdam/2020/09/14/gbc-rotterdam-alexander-ruimt-107-kilo-zwerfafval-op/
https://greenbusinessclub.nl/rotterdam/2020/11/11/gbc-rotterdam-alexander-ook-aan-de-slag-met-zero-waste/
https://greenbusinessclub.nl/rotterdam/projectgroep/energie/
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Op de volgende pagina volgen de 
activiteiten waarmee de participanten 
als collectief in 2021 aan de slag gaan. 
GBC Rotterdam Alexander werkt op 
basis van animo van de (aangesloten) 
bedrijven en organisaties, dus in de loop 
van het jaar kunnen er altijd weer nieuwe 
projecten ontstaan en projecten afvallen. 
GBC Rotterdam Alexander richt zich op 
thema’s en projecten waar de energie 
en de kansen liggen om daadwerkelijk 
impact te maken.

Per projectgroep/thema zijn de 
doelstellingen en activiteiten in 2021 
beschreven. Vervolgens worden deze 
in zowel kennissessies als werksessies 
behandeld en uitgewerkt. De participanten 
worden gedurende het jaar uitgenodigd 
om acties, projecten en activiteiten, alsook 
afgevaardigden met relevante interesse 
en/of kennis en expertise in te brengen.

Concrete projecten & 
kennissessies 2021

CONCRETE PROJECTEN
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2.1 Algemeen

2.1.1. Online dashboard duurzaamheids-
prestaties 2.0
GBC Nederland ontwikkelde in samenwerk-
ing met Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) een online Dashboard 
duurzaamheidsprestaties. Het dashboard 
geeft inzicht in de duurzaamheidsprestaties 
van bedrijventerreinen en kantoorgebieden 
in Nederland. Op deze manier kunnen loka-
le GBC’s de duurzame voortgang van het 
eigen gebied eenvoudig in kaart brengen. 
Momenteel worden de gegevens over 2019 
en 2020 bij de deelnemende participanten 
opgehaald en geïmporteerd in het systeem 
van het dashboard.

2.1.2 Nieuwjaars Meet & Greet
Op 27 januari organiseerden GBC Rotterdam 
Alexander en GBC Waterweg gezamenlijk 
een digitale Nieuwjaars Meet & Greet. Het 
was een drukbezochte bijeenkomst waarbij 
samen met de participanten en zakenrelat-
ies werd teruggeblikt op de activiteiten 
en projecten van 2020. Ook mochten wij 
met veel trots tijdens de Meet & Greet een 
aantal inspirerende gastsprekers ontvangen: 
Jaap Wassink, country director Coca-Cola 
European Partners Nederland en Eline Kik, 
directeur Green Business Club Nederland. 

Een mooie en inspirerende 
bijeenkomst dat jaarlijks zal terugkeren op 
de agenda.

2.2 Afval & Circulair
In de Ambitieverklaring 2020–2025 hebben 
participanten met elkaar afgesproken de 
mogelijkheden te onderzoeken om samen 
te werken in het streven afval aanzienlijk te 
verminderen en meer circulair in te kopen.

In 2020 is een start gemaakt met een 
verkenning op het gebied van Zero Waste 
en het formeren van de projectgroep Afval 
& Circulair. Sindsdien is de projectgroep 
verschillende keren samengekomen en 
aan de slag gegaan met het opstellen van 
plannen die moeten leiden tot een nieuw 
afvalinzamelingsinitiatief zoals bijvoorbeeld 
het emissievrij ophalen van afvalstromen 
die lokaal verwerkt worden tot nieuwe 
grondstoffen.

Gebiedsscan afvalstromen
Een eerste stap richting een circulair 
en afvalvrij centrumgebied Rotterdam 
Alexander is het uitvoeren van een 
gebiedsanalyse waarmee de afvalstromen in 
kaart worden gebracht. Uit deze scan zullen 
concrete vervolgstappen volgen waarmee 
de participanten collectief aan de slag gaan. 

Met de waardevolle aanbevelingen 
van adviesbureau TAUW zullen verdere 
vervolgstappen worden ontwikkeld. Medio 
2021 zal deze activiteit worden afgerond 
met dank aan de Provincie Zuid-Holland 
voor de toekenning van de subsidie.

Daarnaast gaan wij dit jaar nog in gesprek 
met de verschillende afvalverwerkers om 
het afval mogelijk gezamenlijk op te laten 
halen, waardoor er minder afvalwagens het 
gebied in komen en hierdoor CO2 uitstoot 
aanzienlijk kan worden verminderd. Ook zal 
worden bekeken hoe de participanten op 
pandniveau aan dit thema kunnen bijdragen. 
Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de 
Rabobank pilot Waste Up die begin dit jaar 
van start is gegaan.

Ten slotte staat na het succes van vorig jaar 
de GBC Clean Up (Day) actie ook dit jaar 
weer op de planning.

CONCRETE PROJECTEN
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Circulair Inkopen Accelerator
Verder heeft GBC Nederland vanaf dit jaar haar krachten gebundeld met Copper8 en PHI 
Factory en bieden zij een nieuwe online leermethode aan die alle waardevolle kennis over 
circulair inkopen voor iedere professional op de eigen plek toegankelijk maakt.
Participanten van de GBC Rotterdam Alexander worden in de gelegenheid gesteld om 
exclusief deel te nemen aan deze leermethode - de Circulaire Inkoop Accelerator. In de 
van 2021 zal hiervoor een pilot worden gestart, waarna het programma nog breder wordt 
uitgezet. Op deze manier krijgen de participanten concrete handvatten om met dit thema 
aan de slag te gaan. Lees meer

2.3 Energie
Samenwerken aan de energietransitie en CO2 reductie zijn focuspunten binnen de 
projectgroep Energie. De samenwerking wordt vooral gezocht tussen verschillende partijen 
en experts om deze doelstellingen te realiseren. De projectgroep Energie heeft vorig jaar 
een vliegende start gemaakt en hebben voor 2021 dan ook verschillende concrete plannen 
gemaakt. Het kernteam Energie heeft twee projecten gekozen om zich de komende tijd op 
te focussen:
1. Het ontwikkelen van een routekaart collectieve aanpak energieneutraal Rotterdam 

Prins Alexander. Het primaire doel is om een energievisie 2030 met een doorkijk naar 
2050 op te stellen en een roadmap voor een klimaatneutraal commercieel-zakelijk 
district Rotterdam Alexander. Aan de hand van deze routekaart zullen de komende 
jaren concrete projecten worden ontwikkeld zoals bijvoorbeeld slimme verlichting op 
openbaar terrein, zoals straatverlichting op gelijkstroom, maar ook innovatieve smart 
energy systems in de wijk.

2. Verder wordt nagedacht over duurzame energieprojecten die de mogelijkheid bieden 
voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken in het gebied, eventueel 
gecombineerd met het ontwerpen van solar carports.

CONCRETE PROJECTEN

Deelnemers projectgroep Afval & Circulair:
• Sodexo
• Rabobank
• Politie
• Coca-Cola European Partners Nederland 
• Ntoren 
• Wilskracht Rotterdam

https://greenbusinessclub.nl/rotterdam/2021/06/28/aan-de-slag-met-zero-waste-geef-je-op-de-voor-circulair-inkopen-accelerator/
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Door middel van co-creatie werkt het 
kernteam Energie samen met de Provincie 
Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam 
aan het ontwikkelen van de routekaart 
klimaatneutraal Rotterdam Alexander 
waardoor een blauwdruk kan worden 
geformuleerd voor het klimaatneutraal 
maken van andere commercieel-zakelijke 
districten in de Provincie Zuid-Holland. 
Wij zijn ervan overtuigt dat we door 
samenwerking kunnen zorgen voor een 
versnelling van de energietransitie in het 
centrumgebied Rotterdam Alexander.

Deelnemersprojectgroep Energie:
• Eneco
• Croonwolter&dros
• Rabobank
• Uniper
• ENGIE
• Royal HaskoningDHV

2.4 Mobiliteit
De actieve projectgroep Mobiliteit geeft 
dit jaar concrete invulling aan een gebieds-
brede mobiliteitsaanpak door samen met 
De Verkeersondeneming inzichtelijk te 
maken waar werknemers wonen en wat de 
potentie is van bijvoorbeeld het OV en de 
fiets. Na deze verkenning is onderzocht 
welke obstakels er zijn en zo blijkt dat 
fietsparkeerfaciliteiten voor werknemers en 
bezoekers nog onvoldoende aanwezig zijn 
in het gebied. GBC Rotterdam Alexander 
werkt met Gemeente Rotterdam en partici-
panten aan het uitbreiden van deze 
faciliteiten.

Daarnaast wordt een e-bike tryout voorbe-
reid om werknemers te enthousiasmeren 
voor de e-bike of speed-pedelec. Vanaf 
september kunnen zij die naar kantoor 
moeten komen, een aantal weken kosteloos 
gebruik maken van de fietsprobeerpool. 
Op deze manier kunnen medewerkers de 
voordelen van een E-bike zelf ervaren.
Naast de collectieve afspraken wordt door 

de participanten ook intern gewerkt aan 
een flexibel mobiliteitsbeleid. Om na de 
zomer de toestroom van medewerkers 
naar kantoor goed te managen wordt aan 
de hand van een actieplan ingezet op de 
onderdelen ‘fietsstimulering’ & 
‘vermijden en spreiden van reisbewegin-
gen naar kantoor over de dag/week’. Par-
ticipanten zullen naar aanleiding van de 
handreiking werkgeversaanpak hierin met 
elkaar samenwerken. Door samen te 
werken in de werkgeversaanpak mobiliteit 
zal dit zeker leiden tot een betere bereik-
baarheid van het centrumgebied Rotterdam 
Alexander, minder files of vertragingen en 
schonere lucht.

Deelnemersprojectgroep Mobiliteit:

• NS
• De Verkeersonderneming
• Politie
• Eneco
• Coca-Cola European Partners Nederland
• Sodexo
• Royal HaskoningDHV
• Knaap Tankstation Shell

CONCRETE PROJECTEN
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2.5 Veiligheid & verlevendiging
Binnen de projectgroep Veiligheid & 
Verlevendiging zijn partijen voornemens 
samen te werken aan het vergroten van de 
veiligheid in het gebied en bouwen zij aan 
een vitale omgeving met als aandachts-
gebied vergroening, kunst en cultuur, sport, 
beleving en commercie.

De focus van de projectgroep in oprichting 
ligt in eerste aanleg op de verkeersproblem-
atiek van de Marten Meesweg waarbij zij 
zich richten op het vinden van eenvoudige 
oplossingen voor een goede doorstroming 
van het verkeer en de veiligheid van de 
fietsers en voetgangers in het gebied.

Beoogde deelnemers projectgroep Veilig-
heid en Verlevendiging:
• Eneco
• Coca-Cola European Partners Nederland 
• Politie
• Sodexo
• Wilskracht Rotterdam

CONCRETE PROJECTEN
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GBC Rotterdam Alexander bestaat uit een bestuur, een programmamanager en vier 
projectgroepen. Het bestuur en de programmamanager dragen zorg voor het behalen 
van het algehele doel: het gebied Rotterdam Prins Alexander te laten uitgroeien tot het 
meest duurzame en smart zakendistrict van de Metropoolregio.

Stichting
GBC Rotterdam Alexander is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door Marco Bunk 
(voorzitter, Wilskracht), Willem Groenendijk (penningmeester, Rabobank), Michel Kuipers 
(bestuurslid, Ntoren) en George Brouwer (bestuurslid). Het bestuur draagt zorg voor het 
behalen van de doelstellingen, stuurt de programmamanager aan, zit 
vergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de financiën.

Programmamanager
De programmamanager coördineert, organiseert en communiceert over alle lopende 
zaken van GBC Rotterdam Alexander. Carola Kalishoek is sinds de oprichting actief als 
programmamanager. Zij voert verkennende gesprekken met externe partijen, verbindt 
alle ideeën, projecten en werkgroepen aan elkaar en ondersteunt op verzoek bij de 
uitvoering zolang dit past binnen het aantal gestelde uren.

Daarnaast is de programmamanager ook verantwoordelijk voor de opvolging van de 
vergaderingen, evenementen, notuleren en zij is tevens het eerste aanspreekpunt voor de 
GBC Rotterdam Alexander.

ORGANISATIE

Organisatie
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Rol participanten
De participanten hebben een vrijwillige, 
actieve rol binnen GBC Rotterdam 
Alexander. Bij iedere Participantenverga-
dering zijn hun vaste vertegenwoordigers 
aanwezig en bij afwezigheid organiseren zij 
vervanging binnen de eigen organisatie. Daar-
naast hebben participanten een actieve rol 
binnen een werkgroep. Deze werkgroepen 
werken zelfstandig en wijzen binnen de 
groep een voorzitter aan die de vergader-
ingen verzorgt, voorzit en terugkoppeling 
doet binnen de participantenvergadering. 
De werkgroepen vormen doelstellingen en 
voeren projecten uit om deze te behalen. 
Waar nodig schakelen zij een externe 
projectleider of de programmamanager in 
voor uitvoering van onderdelen en/of 
advies.

3.1. Programmaraad
De Programmaraad is één jaarlijkse bijeen-
komst waarbij vertegenwoordigers van alle 
participanten aanwezig zijn. We praten de 
aanwezigen bij over onze activiteiten van 
het afgelopen half jaar en laten de resul-
taten zien. Daarnaast overleggen we de 
plannen voor het komende half jaar en is 
de Programmaraad bij uitstek de gelegen-
heid om wensen, behoeftes en ideeën 
kenbaar te maken en te delen.

ORGANISATIE
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3.2 Participanten

• Eneco
• Coca-Cola European      
   Partners Nederland
• Croonwolter&dros
• Wilskracht Rotterdam
• Gemeente Rotterdam
• Ntoren
• NS
• Politie
• Rabobank
• Royal HaskoningDHV
• Uniper

3.3 Samenwerkingen

• Gemeente Rotterdam
• Provincie Zuid-Holland
• De Verkeersonderneming
• Hogeschool Rotterdam
• Techniek College Rotterdam
• Business Club Prins Alexander
• Next Generation Woonwijken
• Alex Energie
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• Knaap tankstation
• ENGIE
• Sodexo
• Van Steensel Assurantiën
• De Verkeersonderneming
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Het is belangrijk dat GBC Rotterdam 
Prins Alexander laat zien wat ze doet en 
bereikt. Hoewel publiciteit geen doel op 
zich is, draagt communicatie en media-
aandacht bij aan meer bewustwording en 
enthousiasme voor de activiteiten van GBC 
Rotterdam Alexander onder participanten, 
potentiële participanten en daarbuiten 
(kandidaat-samenwerkingspartners). Dit 
hebben wij inmiddels gemerkt doordat we 
steeds vaker als collectief worden gezien 
en benaderd worden door verschillende 
afdelingen en diensten van de gemeente 
Rotterdam, (semi) overheidsinstanties, 
het onderwijs, startups en scale-ups enzo-
voorts.

Verder wordt vanuit het bestuur stevig 
ingezet op lobby-activiteiten en het leggen 
van verbindingen binnen- en buiten het 
netwerk.

Daarnaast draagt communicatie en mar-
keting bij aan de kennisdeling. Dit doen 
wij door middel van het organiseren van 
bijeenkomsten, kennissessies, persoonlijk 
contact en evenementen. Verder informe-
ren wij onze achterban en geïnteresseerden 
via nieuwsbrieven, de website, het jaarplan 
en via actuele posts op onze social media 
kanalen.

Verder zal GBC Rotterdam Alexander con-
tent blijven aanleveren voor de landelijke 
GBC Kennisbank en bedrijven stimuleren 
hieraan bij te dragen. Dit platform biedt 
een mooi podium voor onze projecten en 
tools: www.gbckennisbank.nl

COMMUNICATIE & MARKETING

Communicatie & 
marketing

http://www.gbckennisbank.nl
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Communicatiestrategie 
Een goede communicatiestrategie is van 
belang om te groeien. Het is dan ook een 
wens om deze op te stellen. Hierin denken 
we aan de volgende mogelijkheden:
Meer gebruik maken van de mogelijkheid 
om via de kanalen van de participanten te 
communiceren.

Vaker een nieuwsbrief uitsturen.
Aanvullen van informatie op de 
participantenpagina van onze website: 
bij veel participanten ontbreekt de nodige 
informatie over wie zij zijn en waarom zij bij 
de GBCRA betrokken (willen) zijn.

Oriënteren op de mogelijkheid om te 
werken met videocontent zoals korte 
reportages, vlogs, interviews met 
participanten en/of andere stakeholders 
over de ontwikkelingen in het (stations)
gebied, duurzaamheid in het algemeen, 
specifieke GBC projecten enzovoorts. 
De videocontent kan op de website 
worden geplaatst en er kan direct worden 
doorgelinkt naar de websites en/of social 
mediakanalen van alle betrokkenen. Zo 
ontstaat er een interessant portal voor 
bestaande en potentiële participanten en 
samenwerkingspartners. (Dit is een wens, 
maar is vooralsnog financieel niet haalbaar.)

COMMUNICATIE & MARKETING
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Wie komt ons bestuur versterken?
Momenteel zijn wij onder onze participanten op zoek naar een energiek bestuurslid. 
Het bestuur vergadert één keer per twee maanden. Als bestuurslid van de GBC 
Rotterdam Alexander draag je bij aan het realiseren van de ambitieuze doelstellingen 
en ben je ambassadeur voor de verduurzaming van het centrumgebied Rotterdam 
Prins Alexander. Kom jij het bestuur versterken? Neem dan contact op met 
Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl

Uitvoeringsorganisatie
Carola Kalishoek  - Programmamanager

Het jaarplan bevat enkel de hoofdlijnen voor het komend jaar. De organisatie werkt 
vraag-/behoeftegericht, dus (nieuwe) participanten kunnen altijd aangeven waar zij 
kansen zien en waar zij behoefte aan hebben.

Voor suggesties en ideeën kunt u terecht bij Carola Kalishoek, Carola@greenbusinessclub.nl.

Wij kijken uit naar een succesvol, duurzaam jaar en hopen u 
allen (weer) te ontmoeten!

Tot slot

TOT SLOT
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