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De missie van de Green Business Club 

Twente is even helder als ambitieus: 

met de Green Business Club Twente 

willen we bijdragen aan de 

verduurzaming van de regio Twente. De 

Green Business Club Twente wil hierin 

een belangrijke regierol nemen.

Missie Green Business Club Twente



Duurzaamheid bevorderen bij Twentse 

ondernemingen en kennisinstellingen op 

de volgende actielijnen:

1. Circulaire Economie

2. Energietransitie

3. Duurzame Mobiliteit

Actielijnen GBCT



In samenwerking met IKT, duurzaamheid 
bevorderen door:

― Voortrekkersrol

― Verbinden

― Versnellen

― Verbeteren

― Kennisdeling

― Communicatie

Werkwijze GBCT



1. Twente verduurzamen in lijn met de 

landelijke doelstellingen van het 

klimaatakkoord tot 2030

2. Verduurzamen door haalbare 

businesscases te ontwikkelen

3. Meer impact met 250 participanten 

GBCT in 2030

Doelstellingen GBCT 2020 - 2030



1. Circulaire Economie
Een circulaire economie is gericht op het optimaal 

inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de 

verschillende schakels van de productieketen: van de 

winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen 

dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking 

en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt 

het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen 

zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe 

kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer 

samenwerking en minder grondstoffenverbruik.

Actielijnen GBCT



2. Energietransitie:

Overgang van fossiele brandstoffen naar 

volledig duurzame energiebronnen zoals 

zonne- en windenergie. Concreet is de 

ambitie voor vermindering van de 

Nederlandse broeikasgasemissies in 2050 

met 80 tot 95% ten opzichte van 1990. 

Actielijnen GBCT



3. Duurzame Mobiliteit:
Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een 

evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, 

gezondheid, leefmilieu en klimaat. Hierbij zijn de 

sectoren milieu, economie en verkeer nauw betrokken. 

Integraal beleid is dan ook onmisbaar. Beleid dat gericht 

is op een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en 

veiligheid, dat bijdraagt aan het bereiken van 

klimaatdoelen en dat erkent dat mobiliteit afhankelijk is 

van energie die steeds schaarser en kostbaarder wordt.

Actielijnen GBCT



― Doetank: concrete oplossingen bedenken in sessies 

met ondernemers en studenten waar ondernemingen 
morgen mee aan de slag kunnen

― Gebiedsgericht werken: voor een bepaald 

gebied een totaalaanpak m.b.t. duurzaamheid 
ontwikkelen 

― Kennissessies: samen met onderwijsinstellingen 

en ondernemingen een thema/initiatief uitdiepen

― Bedrijfsbezoeken: leren van elkaar, halen en 

brengen, netwerken

4 Werkwijzen GBCT



― Voor iedere actielijn worden een aantal 
thema’s/clusters benoemd met een trekker vanuit het 
bestuur.

― Per thema worden participanten gezocht die willen 
halen en brengen

― Voor ieder thema worden samenwerkingspartners 
gezocht en kunnen andere bedrijven worden betrokken 
m.b.t. specifieke vraagstellingen

― Binnen een thema kunnen initiatieven worden genomen 
voor verdere concretisering/slimme oplossingen

― Vanuit initiatieven kunnen projecten ontstaan met 
projectleider, doel(en), impact, tijdpad en budget

Thema’s/Clusters, Initiatieven en Projecten



C1:Thema/cluster beleidsontwikkeling : kartrekker(s) Louis

• Initiatief: deelname tafel circulaire economie en duurzaamheid 
Agenda voor Twente.

C2:Thema/cluster Textiel en kleding: kartrekker Olaf

• Textielrecycling.

C3: Thema/cluster circulaire businessmodellen: kartrekker(s) Ton

• Initiatief: Informatieoverdracht via Rabobank Circulair Economy
Challenge

• Initiatief: Circotrack, design van nieuwe businessmodels

C4: Thema/cluster Zero Waste: kartrekker Bart

• Initiatief: Circulair Walk ‘t Woolderik Borne

Actielijn Circulaire Economie



E1: Thema/cluster CO2 footprint

• Project: Ontwikkelen van een tool CO2 footprint samen met CNG en 

testen door Twente Milieu, Twence en Cogas. Gebruik stimuleren!

• Bijeenkomst jaardag met presentatie resultaten

E2: Thema/cluster waterstof: kartrekker Gerard

• Initiatief: kennisontwikkeling rondom waterstof als energiedrager

• Project: Realiseren van een waterstofhub in Twente.

E3: Thema/cluster verduurzamen bedrijventerreinen: kartrekker Ton 

en Bart

• Initiatief: energieneutraal Kennispark

Actielijn Energietransitie



E4: Thema/cluster verbetering energielabel: kartrekker 

Gerard/Louis

• Project: De installateur als energieregisseur, projectleider 

Geert Wieffer, samenwerkingspartner Techniek Nederland 

E5: Thema/cluster bio-energie: kartrekker: …

• Initiatief: kennismaking met bio-energie. 

Informatiebijeenkomst over Energiefabriek Hengelo

E6: Thema/cluster Regionale Energie Strategie(RES): kartrekker 

André en Peter

• Acties nog nader definiëren

Actielijn Energietransitie



M1: Thema/cluster verduurzaming zakelijk vervoer: 

kartrekker Gerard

• Project: waterstofhub, …

M2: Thema/cluster Stadslogistiek: kartrekker Theo

• Doetank: bijeenkomst Enschede

M3: Thema/cluster ..: kartrekker

• Project:…

• Betrokken participanten:…

Actielijn Duurzame Mobiliteit



Arend Markslag

Twente Milieu

Anthebe AM

Frankenbos

Heijmans

IAA Architecten

Witte Energie

Cogas

NTP INFRA bv

Participanten:

Pioneering

Twente Mobiel

Twence

ROC van Twente

Rabobank

Nijssenadvies

Waterschap Vechtstromen

Telva

Main Energie

Huiskes Kokkeler Autolease

Euro Sox Plus

Croonwolter&Dros

Ter Steege Holding b.v.

Leferink 

Emodz

Hogeschool Saxion

Landgoedhotel De 

Wilmersberg

InCorpe

Schröder Vastgoed



1. Januari/februari: Dashboard duurzaamheid

2. 5 Maart Doetank Corona en duurzaamheid Online

3. 24 juni: Bedrijfsbezoek Huiskes Kokkeler Autolease

4. Juni: RES

5. Najaar 2021: Opening  Waterstofhub Twente

6. 4 t/m 10 oktober: Sustainability week Enschede

7. 10 Oktober: Dag van de duurzaamheid

8. November: Themabijeenkomst jaardag GBCT

9. …

10. …

Activiteiten GBCT 2021


