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Inleiding
1.1. Missie en Doelstelling

De Stichting Green Business Club Zuidas (GBC Zuidas) is een impactorganisatie die samen met haar 
Participanten streeft naar het verduurzamen van Zuidas als geheel en de eigen bedrijfsvoering van de 
Participanten. Vanuit het lokale Zuidasnetwerk, dragen we bij aan de mondiale uitdagingen waar we 
voor staan, onder andere als gevolg van klimaatverandering en in lijn met de Sustainable Development 
Goals (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties1. Hoe de doelstellingen van GBC Zuidas precies 
verbonden (kunnen) zijn aan de SDG’s, wordt in 2019 met hulp een professional onderzocht en uitgewerkt.

Wij delen kennis en leggen 
verbindingen tussen bedrijfsleven, 
overheden, bewoners, 
onderwijsinstellingen en andere 
organisaties om duurzaam, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzame 
projecten op en voor Zuidas te 
initiëren, te stimuleren en te 
realiseren. 

Door impact te creëren op verschillende terreinen 
en thema’s, met oog voor People, Planet & Profit, 
zet GBC Zuidas zich in om Zuidas op de kaart te 
zetten als duurzaam gebied en duurzame koploper.  

1
INLEIDING

1 In 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale 
agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, 
ongelijkheid en klimaatverandering. https://www.sdgnederland.nl/
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1.2 Terugblik 2018

GBC Zuidas heeft een druk jaar achter de rug 
met een diverse lijst aan projecten. Belangrijkse 
resultaten waren de uitkomsten van de pilot met 
de Wastewatcher -8% minder voedselverspilling- 
en de Energiecompetitie -500.000 minder 
printjes in twee maanden-, de grootschalige 
inzamelingsactie van e-waste en kleding door de 
Green Business Challenge en we mochten de 
elektrische Piaggio overhandigen aan de 
Voedselbank Amsterdam Zuid. 

Ook is er voor de meest veelbelovende projecten 
van 2019 in 2018 de basis gelegd. Zo werd door 

een groot aantal CEO’s de Green Deal Zero 
Emission Stadslogistiek getekend, is de 
samenwerking met Amsterdam Economic Board 
verkend voor een ZeroWaste-aanpak in Zuidas en 
werd de ambitie Zuidas van het Aardgas 
gelanceerd bij het EnergieLab.

Aan media-aandacht is GBC Zuidas niet te kort 
gekomen in 2018. De complete lijst aan 
publicaties is te vinden in bijlage II.

In het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2018 zijn alle 
resultaten van het afgelopen jaar in detail terug 
te lezen (publicatie in april 2019).

1.3 Strategie

GBC Zuidas is succesvol vanwege de lokale 
aanpak, gericht op één overzichtelijk gebied. 
Hierdoor worden doelstellingen, verbeterpunten 
en oplossingen (eenvoudiger) concreet gemaakt 
en voelen de aangesloten bedrijven en 
organisaties zich als participant direct betrokken.

De activiteiten van GBC Zuidas zijn grofweg in 
twee soorten op te splitsen:
1. Kennis delen
2. Concrete projecten

1. Kennis delen
Het delen van kennis kan op allerlei verschillende 
manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld door Best 
Practice bijeenkomsten en kennissessies, maar 
ook door inhoudelijke evenementen en 
netwerkgelegenheden. Naast pitches van externe 
organisaties worden deze bijeenkomsten 
ingevuld met presentaties van GBC Zuidas 
Participanten zelf. Doel hiervan is dat organisaties 
van elkaar leren kennen, kennis vergaren om de 
eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen, en 
hiervoor ook de juiste contacten opdoen. 

2. Concrete projecten
De projecten zijn juist gericht op het bundelen 
van kennis, kunde en ambities van de 
Participanten om gezamenlijk een project uit te 
voeren of input te leveren voor de uitvoering van 
het project, dat zowel een positieve bijdrage 

INLEIDING
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levert aan de eigen bedrijfsvoering, maar ook aan 
Zuidas als geheel. 

Bij de keuze voor duurzame projecten staat de 
behoefte van de Participanten centraal. Er wordt 
bekeken welke vraag zij hebben en van daaruit 
wordt een project opgestart. Draagvlak en 
gevoel van eigenaarschap onder Participanten is 
essentieel bij het behalen van resultaat. 

Focus op grotere projecten/ambities
GBC Zuidas gelooft in de kracht van een deels 
afwisselend en deel terugkerend (maar 
evoluerend) jaarprogramma, dat bestaat uit een 
combinatie van grote en kleine projecten. De 
grotere, meer lange termijn projecten vragen 
geduld, terwijl de kleinere projecten, quick wins, 
zorgen voor ontmoeting, vertrouwen en 
zichtbaarheid van het netwerk. De ervaring leert 
echter dat ook de kleinere projecten veel tijd en 
aandacht vragen van de uitvoeringsorganisatie, 
waardoor de uitwerking van lange 
termijnambities in het gedrang zouden kunnen 
komen. Daarom bestaat het programma van 
2019, net als in 2018, uit iets minder kleine 
projecten en een focus op een aantal grote 
projecten. 

Projectgroepthema’s: kennissessies vs. 
projectoverleggen
Voor zowel kennis delen als concrete projecten 
wordt gewerkt in projectgroepen waar per thema 
(afgevaardigden van) geïnteresseerde 

Participanten zich bij aansluiten. Per projectgroep 
worden vervolgens doelen geformuleerd, kennis 
gedeeld, business cases beschreven en 
uitgewerkt en gezamenlijke initiatieven ontplooid 
en geïmplementeerd. Hierbij maken wij zoveel 
mogelijk gebruik van de aanwezige expertise van 
de deelnemende partijen en wordt er indien 
noodzakelijk mogelijk externe expertise gezocht. 
De volgende thema’s zijn de pijlers: 

1. Energie
2. Mobiliteit
3. Mensen
4. Water & Groen
5. Afvalvrij

De brede groep (per overkoepelend thema – 
energie, mobiliteit et cetera) wordt door het jaar 
heen op de hoogte gesteld per mail met 
projectgroep-updates. Aan het eind van het jaar 
wordt indien gewenst de brede groep bij elkaar 
gebracht in een plenaire bijeenkomst om de 
grote lijnen te bespreken en het jaarplan voor het 
jaar komende jaar voor te bereiden. 

Gedurende het jaar organiseert GBC Zuidas 
bijeenkomsten rond één bepaald subthema: 
kennissessies. Bijvoorbeeld rondom 
energiebesparing, deelmodaliteiten of zero 
waste. Daarnaast worden relevante en 
geïnteresseerde Participanten en afgevaardigden 
met de relevante interesse en/of kennis en 

INLEIDING
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expertise gegroepeerd rondom de benoemde 
projecten, om zo constructief met elkaar te 
kunnen werken aan een project en eigenaarschap 
te creëren onder de Participanten. Een deel van 
de projecten uit 2018 loopt door in 2019 of 
wordt herhaald, al dan niet in aangepaste vorm. 
Voorts wordt gestart met nieuwe projecten, die 
verderop in dit jaarplan staan beschreven. 

Businesscases & monitoring
Hoewel GBC Zuidas altijd al streefde naar zoveel 
mogelijk kwantificering van haar resultaten, zal 
hierin in 2019 nog meer op worden gefocust. Te 
beginnen met, indien mogelijk, het uitwerken van 
een businesscase bij het beoogde project, het 
uitvoeren van een 0-meting en metingen tijdens 
en na de uitvoering van het project, voor 
monitoring en een passende follow-up. In 2018 is 
een begin gemaakt vorm te geven aan deze 
meet- en monitoringsambitie met een eerste 
meetpilot –uitzetten van een vragenlijst naar 15 
participanten- en een projectplan voor het 
ontwerp van een dashboard. In de ontwikkeling 
van dit dashboard trekt GBC Zuidas op met GBC 
NL die hiervoor cofinanciering ontvangt vanuit 
RVO. Verwachting is dat eind 2019 het 
dashboard gereed is en uitkomsten van metingen 
hierin een plek kunnen krijgen. Met als doel:
1. Gekwantificeerd de voortgang tonen van de  
 projecten van GBC Zuidas.
2 Inzicht krijgen aan welke knoppen het beste  
 gedraaid kan worden voor de gewenste   
 impact.

Communicatie & marketing
Het is belangrijk dat GBC Zuidas 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 Zuidas onder 
Participanten, potentiële Participanten en daar 
buiten (kandidaat-samenwerkingspartners), en bij 
aan de kennisdeling. Daarom wordt in 2019 weer 
gewerkt aan een duurzaamheidsverslag voor het 
gebied in samenwerking met Hello Zuidas en 
Zuidas-gemeente Amsterdam. Verder: de 
samenwerking met het Hello Zuidas magazine 
wordt voortgezet en andere media zullen actief 
worden benaderd voor publicaties.

Projecten in 2019 worden mede bezien op basis 
van zichtbaarheid van het project en in hoeverre 
GBC Zuidas een eigen vlag kan planten, tegen 
een eigen verder uit te werken profiel. Aanhaken 
bij en meewerken aan bestaande projecten of 
initiatieven van anderen kan zinvol zijn en sluit 
aan bij de rol als platform die wij ook zien voor 
onze club. Tegelijkertijd is het zaak dat GBC 
Zuidas de eigen meerwaarde ook laat zien door 
daadwerkelijk zelf projecten te initiëren. Onder 
de paragraaf Communicatie staan de plannen 
voor een verbeterde communicatiestrategie 
uitgebreider beschreven. 
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Hieronder volgen de activiteiten die in 2019 
worden opgepakt. GBC Zuidas werkt op basis 
van animo van de (aangesloten) bedrijven en 
organisaties; dus in de loop van het jaar kunnen 
er nieuwe projecten ontstaan en projecten 
afvallen. GBC Zuidas richt zich op thema’s en 
projecten waar de energie en de kansen liggen 
om daadwerkelijk impact te maken. 

Per projectgroepthema zijn de doelstellingen en 
activiteiten in 2019 beschreven. Vervolgens 
worden deze in zowel kennissessies als 
subprojectgroepjes 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. 

2.1 Energie 
Doelstelling van de projectgroep Energie heeft 
als algemene doelstelling om het energieverbruik 
op Zuidas te reduceren en te vergroenen. Dit valt 
uiteen in drie pijlers:
1. Meten, monitoren en managen
2. Reduceren
3. Indien van toepassing    
 overstappen op groene    
 energie afnemen, bij voorkeur  
 in Nederland opgewekt.

2Concrete projecten 2019
CONCRETE PROJECTEN 2019
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Concreet uit dit zich in 2019 in de volgende drie 
focusprojecten:

A. Zuidas van het Aardgas
B. Energiebesparing
C. Energie verduurzamen: heel Zuidas op   
 groene stroom

Hieronder een beschrijving van deze projecten:

A. Zuidas van het Aardgas

Met zijn komst als nieuwe voorzitter heeft Roland 
de Vlam in het najaar van 2018 een ambitie 
geponeerd: binnen zijn bestuurstermijn (ma.x 6 
jaar) moet Zuidas van het aardgas af zijn, of hier 

in ieder geval concreet zicht op hebben. De 
ambitie Zuidas van het Aardgas wordt gedeeld 
door meerdere bedrijven in het netwerk en 
verschillende partijen hebben toegezegd tijd en 
expertise in te willen brengen om hieraan 
invulling te geven. Zo zijn betrokken: Vesteda, 
Arcadis, Accenture, Hompe & Taselaar, NUON, 
ENGIE, gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff en 
het WTC Amsterdam.
Stap 1 is het verkrijgen van inzicht: welke 
gebouwen zijn nog aangesloten op het gas, met 
welk doeleinde wordt dat gas gebruikt en zijn er 
concrete plannen op de korte of middellange 
termijn hiervan los te komen? Met deze vragen 
kloppen we bij onze participanten en andere 
partijen in het netwerk aan. 

In de volgende fase verwachten we dat een van 
de uitdagingen zal zijn de eigenaren te 
enthousiasmeren voor de ambitie. Om de 
gebouweigenaren van Zuidas te betrekken en te 
mobiliseren organiseren we een Eigenarendiner. 
Indien mogelijk wordt dit een Eigenaren 
DakDiner, ergens op een groen dak. Om ook 
direct aandacht te vragen voor het ParkDaken-
project. Een verdere uitwerking van dit beoogde 
project volgt in de loop van 2019.

B. Energiebesparing

Energiebesparing is sinds de oprichting van GBC 
Zuidas al een pijler. De projecten die hieraan 
moesten bijdragen hingen echter maar nauw met 
elkaar samen. Daar is in 2017 verandering in 
gekomen. Het doel was tot een samenhangend 
plan te komen met een helder doel en 
maatregelen die hieraan bijdragen. De stappen 
die ook weer in 2019 worden genomen zien er 
als volgt uit: 

I. PaperLess Contest: dit project wordt ook 
genoemd bij het thema Energie omdat minder 
printen wel degelijk energie bespaart. Toch ligt 
de grootste winst op het vlak van minder papier- 
en inktgebruik. Een uitgebreide omschrijving van 
het project is dan ook te vinden in het hoofdstuk 
Afvalvrij.

II. Lichtvervuiling: onder voorbehoud, 
afhankelijk van de rol van Stadsdeel Zuid hierin 

CONCRETE PROJECTEN 2019



9

als mogelijke samenwerkingspartner, wordt dit 
project uitgevoerd in het najaar van 2019 rondom 
de Nacht van de Nacht op 26 oktober. Twee 
doelen: energie besparen door het licht uit te 
doen wanneer het kantoor van participanten niet 
wordt gebruikt en lichtvervuiling tegengaan. 

III. Kennissessies wet- en regelgeving: de 
wet- en regelgeving wordt steeds uitgebreider en 
complexer, onder andere met de komst van de 
Informatieplicht 

IV. Coalitiegesprekken, bestaande uit de 
verschillende huurders van multitenantgebouwen, 
de beheerder en indien mogelijk de eigenaar. 
Om te bekijken welke energiebesparende 
maatregelen wenselijk zijn bij de verschillende 
stakeholders. Indien een coalitie hier grondig 
mee aan de slag wil gaan, faciliteert GBC Zuidas 
graag in dit proces en ziet hiervoor de volgende 
stappen:

1. Ophalen van bestaande gegevens over   
 de energieprestaties van het gebouw en/  
 of het uitvoeren van een nulmeting.
2. Coalitievorming per gebouw: GBC Zuidas   
 organiseert en faciliteert een oriënterend   
 overleg tussen de huurder(s), beheerder,   
 eigenaar (indien beschikbaar en relevant)   
 en relevante kennispartijen als de    
 installateur. 
3. Inzichtelijk krijgen welke maatregelen op   
 welk niveau kunnen worden genomen:

 a. Gedragsmaatregelen: wat kunnen   
  huurders zelf doen om het    
  energieverbruik terug te brengen. 
 b. Maatregelen op installatieniveau. Hierin   
  speelt de beheerder en de installatiepartij  
  een grote rol.
 c. “Harde”- vaak gebouw-gerelateerde   
  maatregelen waar de gebouweigenaar   
  bij betrokken moet zijn. Tijdens het eerder  
  genoemde Eigenaren DakDiner zouden   
  deze ideeën geagendeerd kunnen worden.
4. Zoveel mogelijk maatregelen doorvoeren op  
 de drie niveaus.
5. De tussenresultaten worden gemeten, waarna  
 stap 3 herhaald kan worden.

In 2018  is met bovenstaande aanpak een begin 
gemaakt bij de ITO- en de Symphony torens. In 
2019 wordt dit voortgezet en mogelijk uitgebreid 

met andere geïnteresseerde  gebouw-coalities in 
Zuidas.

A. Energie verduurzamen: heel Zuidas op 
groene stroom
Een van de Energie- ambities uit de GBC Zuidas 
Ambitieverklaring 2015 – 2012 luidt: 
“Participanten van GBC Zuidas werken samen om 
vanaf 2017, althans zo spoedig mogelijke, zo 
duurzaam mogelijke – bij voorkeur in Nederland/ 
lokaal opgewekte - energie af te nemen.” 

Met dezelfde coalities, als welke gevormd 
worden bij het Energiebesparingsproject, wordt 
per gebouw onderzocht of de overstap kan 
worden gedaan naar groene, in Nederland 
opgewekte stroom. In 2019 zet GBC Zuidas in op 
het faciliteren van minimaal twee ‘coalities’ in de 
overstap op groene stroom. 
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2.2 Mobiliteit

Slimmer en Duurzaam: Aanpak Zuidas 
Bereikbaar
Voor het thema Mobiliteit werkt GBC Zuidas 
samen met Hello Zuidas, Zuidas, gemeente 
Amsterdam en BYCS. Van 2013 tot en met 2017 
binnen het programma Beter Benutten van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; in 2018 
kon aan dit programma een vervolg worden 
gegeven binnen het programma Slimmer en 
Duurzaam (Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat) met de Aanpak Zuidas Bereikbaar. 
Met deze aanpak werken de gebiedspartijen aan 
de gezamenlijke missie: een aantrekkelijke en 
duurzaam bereikbare Zuidas. Dit is lang niet 
vanzelfsprekend met oog op de alsmaar 
uitbreidende gebiedsontwikkeling en tegelijk de 
aanleg van ZuidasDok. Dit ingrijpende project 
waarbij de A10 die dwars door Zuidas loopt, 
onder de grond gaat en waar 10 jaar voor is 
uitgetrokken, zorgt voor een uitdaging als het 
gaat om het bereikbaar houden van het gebied.

De benoemde doelstellingen binnen de 
aanpak luiden:
I. Het terugdringen van het autogebruik tijdens  
 de spits, door te sturen op andere reistijden  
 en een modal shift ten gunste van de fiets en  
 het openbaar vervoer.
II. Het structureel verbeteren van de    
 bereikbaarheid van Zuidas door stimuleren   
 van het gebruik van verbeteringen in de   
 fietsinfrastructuur, het aanbod van openbaar  
 vervoer en P+R/P+B.
III. Goed geinformeerde reizigers en tevreden   
 betrokken stakeholders.
IV. Een toename van de leefbaarheid en   
 levendigheid in Zuidas, een reductie van de  
 uitstoot van CO2 en een toename in de   
 gezondheid van reizigers.
V. Innovatie in de manier waarop slim reizen   
 mogelijk wort gemaakt, door via goede   
 monitoring de maatregelen te treffen die het  
 maximale (blijvende) effect sorteren.

De samenwerking met de andere gebiedspartijen 
heeft als doel dat mobiliteitsprojecten een groter 
draagvlak krijgen en dat er beter onderzoek 
wordt gedaan naar de effectiviteit van projecten. 
Binnen sommige projecten wordt dan ook nauw 
samengewerkt met de andere partijen en 
sommige (sub)projecten worden enkel door GBC 
Zuidas zelf uitgevoerd:
A. Emissievrije Stadslogistiek
B. Mobility as a Service (MAAS)
C. Elektrisch vervoer

CONCRETE PROJECTEN 2019
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A. Emissievrije Stadslogistiek
In 2018 hebben 25 participanten van GBC Zuidas 
de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek 
ondertekend tijdens het CEO-ontbijt in mei. 
Hiermee zeggen zij binnen het 
samenwerkingsverband GBC Zuidas 
te streven naar zero emission in 2025. 
Bij vier grote  kantoorgebouwen is 
vervolgens een poortonderzoek 
gedaan afgelopen jaar, waar totaal 
bijna 2712.000 mensen werken. 

Daarmee is het aantal leveringen in 
een week bij deze kantoren in kaart 
gebracht. In 2019 wordt dit 
onderzoek voortgezet met als doel: 
een complete 0-nulmeting doen om 
de voortgang de komende jaren te 
kunnen monitoren, urgentie tonen 
met de onderzoeksresultaten en 
inzicht verkrijgen aan welke knoppen 
we het beste kunnen draaien.

Op basis van de tot nu toe verkregen 
inzichten ziet  GBC Zuidas drie stappen om tot 
verduurzaming van logistiek te komen:

1. Verminderen: hebben we werkelijk alles nodig  
 wat we bestellen en kunnen we bestellen bij  
 lokale leveranciers om de reisafstand te   
 beperken? Hiervoor loopt onder ander het   
 project Circular Office Supplies; zie hiervoor  
 een beschrijving het hoofdstuk Afvalvrij.

2. Verslimmen: kunnen we kritischer kijken naar  
 bundeling van het totaal aantal leveranciers   
 dat langs komt bij de verschillende bedrijven.  
 Hiervoor kan bijvoorbeeld een hub worden   
 ingericht. In 2019 starten we een pilot i.s.m.  

 Hulshoff: leveranciers van zoveel mogelijk   
 participanten brengen hun goederen naar de  
 hub en Hulshoff zorgt voor gebundelde en   
 elektrische bezorging. 

3. Vergroenen: het transport dat overblijft zo   
 groen mogelijk laten verlopen, per fiets of met  
 elektrisch vervoer. Zo start GBC Zuidas, naast  
 de eerder beschreven pilot met Hulshoff en   
 de elektrisch vrachtwagens, waarschijnlijk ook  

 een pilot met probeeraanbod van post- en   
 pakketbezorging per fiets (uitwerking volgt).

Om kennis te delen en op te halen over dit 
veelomvattende project en participanten te 

inspireren, is GBC Zuidas in 2019 
medeorganisator van een groot 
symposium over Emissievrije 
Stadslogistiek i.s.m. de andere GBC’s 
in het land. 

A. Mobility as a Service (MAAS)
Vanuit het CEO-ontbijt 2016 is een 
subgroep gevormd ‘regiegroep 
Mobiliteit’. Deze groep CEO’s heeft 
vervolgens in samenwerking met 
gemeente Amsterdam een keuze 
gemaakt zich te focussen op de 
ontwikkeling van Mobility as a 
Service (MAAS). Mensen moeten in 
de toekomst anders omgaan met 
vervoer en zullen dat ook doen. De 
kerngedachte is dat het afnemen van 

mobiliteitsdiensten belangrijker wordt dan het 
bezit van een eigen vervoermiddel. MAAS is de 
verzamelnaam voor deze ontwikkeling.

De aanstaande realisatie van Zuidasdok zet de 
bereikbaarheid van de Zuidas onder druk. 
Ervaringen met MAAS elders hebben geleerd dat 
de sleutel tot succes zit in het gemak voor de 
reiziger. Die moet zo eenvoudig mogelijk 
toegang krijgen tot een bundeling van 

CONCRETE PROJECTEN 2019
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mobiliteitsdiensten, waarmee de persoonlijke 
reisbehoefte gemakkelijk kan worden ingevuld. 
Om deze bundeling van diensten te kunnen 
realiseren, is schaalvergroting noodzakelijk. Door 
gezamenlijk op te trekken kunnen en willen de 
werkgevers en de gemeente Amsterdam samen 
een noodzakelijke impuls geven aan de lokale 
ontwikkelingen van MAAS. Deze intentie is 
uitgesproken tijdens een ambstwoninggesprek 
op 15 september 2017. 

In 2018 heeft GBC Zuidas zich ingezet voor het 
uitrollen van pilots om de mogelijkheden van 
MAAS te onderzoeken,  in samenwerking met 
gemeente Amsterdam. Daarnaast is het netwerk 
ingezet door ruimte te bieden aan MAAS op de 
agenda van diverse bijeenkomsten, in ieder geval 
het CEO-ontbijt. In 2019 zullen deze twee wegen 
worden voorgezet. Zo wordt tijdens het 
CEO-ontbijt op 29 mei 2019 ruimte geboden aan 
een presentatie van de dan gekozen partij/het 
consortium dat MAAS zal gaan ontwikkelen. 

A. Elektrisch vervoer
Om te zorgen voor minder CO2 uitstoot is het 
elektrificeren van vervoer van groot belang. 
Hiervoor richt GBC Zuidas zich op een aantal 
modaliteit en bijbehorende projecten:
 
I. Elektrische taxi’s – naar aanleiding van de   
 plaatsing van snellaadpalen in Zuidas, is   
 tijdens het CEO-Ontbijt van 2017 een   
 intentieverklaring ondertekend. Hiermee   
 geven zij aan indien mogelijk alleen nog voor  
 elektrische taxi’s te kiezen in plaats van   
 dieseltaxi’s. Het stimuleren van de vraag   
 (GBC-Participanten) is het sterkste middel tot  
 het vergroenen van de vloot van de    
 aanbieders, zo bleek uit een aantal werksessie  
 die hierop volgde. De volgende acties staan  
 dan ook nog voor 2019 op het programma:

1. CEO’s informeren over mogelijkheden   
 vergoenen van taxiritten d.m.v. one-pagers   
 van taxi-aanbieders.

2. CEO’s vragen de intentie om te zetten naar   
 een ambitie en deze intern duidelijk te   
 communiceren.
 a. Bedrijven met informatiepakket    
  ondersteunen bij implementatie    
  nieuw taxibeleid.
 b. Zorg dragen dat bedrijven binnen   
  huidige contracten afspraken maken   
  over elektrisch rijden, dat kan bij   
  Taxi Electric én bij TCA.

 c. Naar medewerkers communiceren over   
  het nieuwe beleid, hen kennis laten maken  
  met e-taxi’s door bijvoorbeeld promocode  
  aan te bieden voor app voor e-taxi’s.
 d. Gasten bij routebeschrijving tevens deze  
  promocode bieden.
 e. Uitdaging: de ‘lijstjes’ van PA’s met   
  nummers van vaste chauffeurs    
  ‘vergroenen’. 

3. Bij gemeente wordt uitgezocht in hoeverre de  
 standplaatsen (deels) all-electric kunnen   
 worden zoals bijvoorbeeld het geval is per 1  
 januari 2018 bij CS Amsterdam.

CONCRETE PROJECTEN 2019
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4. Huidige groene taxi ritten meten door   
 beschikbare data voor inzage in effect.

5. Als de groei van het aantal elektrische   
 taxiritten tegenvalt of als het duidelijk wordt  
 dat taxibedrijven niet in staat zijn 100%   
 elektrische ritten te verzorgen, achterhalen wij  
 de belemmeringen. 

6. In het najaar van 2019 wordt een e-taxiweek  
 georganiseerd. De uitwerking hiervan volgt.

II. Elektrische deelauto’s – Er zijn veel spelers 
op de elektrische deelautomarkt actief. Binnen 
deze aanvraag zet GBC Zuidas erop in dat het 
aanbod daadwerkelijk aansluit bij de vraag van 
de Zuidas-bedrijven. Het bestaande 
deelautosysteem van Audi Shared Fleet is een 
succesvol voorbeeld, maar vraagt om een 
verbeterslag: zowel in volume als in duurzaam 
opzicht. Door het aanleggen van laadinfra en het 
zoeken naar aansluiting tussen aanbieders en 
werkgevers wordt aan beide kanten gewerkt aan 
meer elektrische deelauto’s. Hiervoor ziet GBC 
Zuidas de volgende stappen:

1. Actief in overleg treden met huidige   
 aanbieders om huidige aanbod te    
 elektrificeren.

2. Additionele aanbieders op gebied van   
 e-vehicle sharing betrekken.

CONCRETE PROJECTEN 2019

3. Interesse peilen bij organisaties in het gebied.

4. Kansen inventariseren bij beheerders zonder  
 parkeergarages.

5. In kaart brengen mogelijke locaties voor   
 deelauto’s de komende 5 jaar, de    
 ontwikkelingen van het gebied in het   
 achterhoofd houdend.

III. Elektrisch fietsen – GBC Zuidas zet zich in 
voor het stimuleren van de fiets. De (speed) 
elektrische fiets is de duurzame vervanging voor 
de auto voor woon-werkverkeer ritten tussen de 
10 tot 40 kilometer. Zuidassers die op 
fietsafstand wonen, maar toch met de auto 
komen, willen we enthousiasmeren met de e-bike 
naar het werk te gaan. Hiervoor organiseren we 

vijf keren per jaar een E-bike Try-out voor 10 
deelnemers per keer. Hiervoor zetten we de 
volgende stappen: :

1. Opvragen van offertes bij aanbieders.  

2. Actieve werving onder Zuidas-bedrijven via   
 diverse kanalen. 

3. Kick-off met de deelnemers op het Gustav   
 Mahlerplein.

4. Tussentijds contactmoment over de    
 ervaringen.

5. Ook de ervaringen achteraf optekenen en   
 communiceren om weer nieuwe deelnemers  
 te trekken.

6. Deelnemers achteraf informeren over een   
 aantrekkelijke deal voor aanschaf van de   
 e-bike (evt. korting wordt niet gefinancierd   
 vanuit dit programma).

7. Later contactmoment om te inventariseren   
 hoeveel deelnemers zijn overgegaan tot   
 aanschaf/structureel gebruik van de e-bike. 

IV. Laadinfra – verdere verkenning en stimuleren 
van uitbreiding laadinfra Zuidas.
Er worden steeds meer laadfaciliteiten gecreëerd. 
Gemeente Amsterdam zet hier ook vol op in voor 
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wat betreft de openbare ruimte. Om ook 
bedrijven, gebouw- en garage-eigenaren te 
bewegen meer laadfaciliteiten te realiseren, 
maken we de vraag inzichtelijk, bijvoorbeeld in 
openbare parkeergarages van o.a. Q-Park. We 
willen de vraagzijde druk laten uitoefenen op 
beheerders, tegelijk in kaart brengen hoe groot 
het tekort is en hoe in de tussentijd zo efficiënt 
mogelijk gebruik kan worden gemaakt van het 
huidige aanbod.

Het doel van dit project is aanwezigheid van 
meer laadinfra in Zuidas om zo het aandeel 
elektrisch vervoer in het gebied te vergroten.  
Hierbij zien we de volgende stappen:

1. Huidige aantal laadpalen in Zuidas afzetten   
 tegen de vraag om tekort in kaart te brengen.

2. Inventariseren en bundelen van de vraag van  
 huurders, om zo druk uit te kunnen oefenen. 

3. Met beheerders en gebouweigenaren in   
 gesprek voor adresseren van de vraag.

4. Mogelijkheden van social charging verder   
 onderzoeken, hiervoor worden er    
 oriënterende gesprekken gevoerd met   
 marktpartijen. Zolang de vraag groter is dan  
 het aanbod aan laadmogelijkheden, blijft   
 social charging een uitdaging.
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2.3 Mensen

De projectgroep Mensen richt zich op sociale 
projecten. Het doel is om werknemers en 
bedrijven te verbinden met maatschappelijke 
organisaties en andere gebruikers van het 
gebied. Bewoners vormen hierbij een steeds 
groter wordende groep. De projectgroep heeft in 
2012 drie hoofdthema’s geformuleerd, op basis 
van de grootste sociale problemen in stadsdeel 
Zuid: armoede, eenzaamheid en participatie (met 
name aan de arbeidsmarkt). Deze thema’s zijn 

nog steeds leidend voor de projectgroep en 
worden in de praktijk gebracht door op de 
volgende projecten te richten die zich als volgt 
vatten:

A. Verbinding

5 x Vraag maar Raak Lunches
In 2017 en 2018 is GBC Zuidas benaderd door 
Stadsdeel Zuid om de verbinding te leggen 
tussen bewoners uit Buitenveldert en 
medewerkers bij bedrijven in Zuidas. Met als doel 

ontmoeting te faciliteren, maar ook iets te doen 
tegen de eenzaamheid waar veel ouderen mee 
kampen. GBC Zuidas heeft hiervoor de 
samenwerking met Dynamo opgezocht. Eens in 
de paar maanden nodigt een van de 
Participanten van GBC Zuidas een groep ouderen 
uit de buurt uit om langs te komen. De gastheer 
of -vrouw vertelt een en ander over de 
organisatie waar men te gast is, en vervolgens 
wordt er gezellig geluncht met medewerkers van 
de Participant. In 2019 wordt dit project 
voortgezet.
Naast de lunches bij bedrijven organiseert GBC 
Zuidas in samenwerking met Zuidas Today twee 
grotere versies. In de zomer buiten en rond de 
kerst in het WTC Amsterdam. Bedrijven worden 
uitgenodigd een tafel te sponsoren voor ouderen 
om aan te schuiven. Een verdere uitwerking 
volgt. 

Ondersteuning Voedselbank 
De projectgroep richt zich in 2018 in navolging 
van voorgaande jaren op een samenwerking met 
de Voedselbank Amsterdam Zuid. De klanten van 
de Voedselbank vallen in alle drie de benoemde 
thema’s en daarbij is de Voedselbank een doel 
dat tot de verbeelding spreekt. Bovendien is de 
Voedselbank in Zuid erg goed georganiseerd en 
zijn er naast het inzamelen van voedsel veel 
mogelijkheden om mensen, die de hulp het 
hardste nodig hebben, te ondersteunen. De 
samenwerking krijgt ten opzichte van voorgaande 
jaren echter een andere invulling:

CONCRETE PROJECTEN 2019
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Naar de supermarkt gaan en zelf je 
boodschappen uitkiezen, dat is voor de meeste 
mensen de normaalste zaak van de wereld. 
Klanten van de Voedselbank hebben deze luxe 
niet, zij krijgen een door de Voedselbank 
samengesteld pakket en moeten het daar mee 
doen. In Leiden, Arnhem en Groningen echter, 
werken voedselbanken met het 
supermarktsysteem. Alle producten worden 
uitgestald zoals dat in een normale supermarkt 
gebeurt en klanten kunnen met een 
puntensysteem zelf keuzes maken. Klanten kiezen 
zo producten, wat verspilling tegengaat. 

Om dit systeem ook in Amsterdam in te voeren, 
moet er nog heel wat gebeuren. Het uitgiftepunt 
in Zuid van Voedselbank Amsterdam beschikt 
over een locatie die geschikt is voor dit concept, 
maar het pand moet dan wel flink aangepast 
worden. Bovendien zijn er allerlei zaken nodig 
zoals kassa’s, koelvitrines, karretjes etc. In 2019 
wil de Voedselbank in Amsterdam Zuid een 
supermarkt openen als pilot, met als doel van 13 
uitgiftepunten terug te gaan naar 5 supermarkten 
die meerdere dagen per week opengaan. 
Hierdoor kan beter worden ingespeeld op 
verspilling bij Amsterdamse ondernemers.

GBC Zuidas wil in 2019 deze transitie 
ondersteunen door de inzet van kennis, tijd en 
mogelijk ook financiering vanuit ons netwerk. 
Daarnaast wordt ingezet op een duurzame 
verbouwing, waarbij bijvoorbeeld het Polderdak 
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van Old School een nieuwe bestemming krijgt. 
De jaarlijkse inzamelingsweek komt in 2019 te 
vervallen om het projectmanagement in te zetten 
voor de begeleiding van de activiteiten rondom 
de transitie van de Voedselbank.

B. Re-integratie 

4 x Netwerkgalerie
De projectgroep Mensen richt zich in 2019 ook 
op re-integratie van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Hier is in 2014 en 2015 een 
begin mee gemaakt met twee kennissessies 
‘Duurzaam Personeel’ in samenwerking met De 
Normaalste Zaak. In 2016, n 2017 en 2018 is de 

samenwerking opgezocht met Werk- en 
re-integratie van gemeente Amsterdam voor het 
project ‘de Netwerkgalerie’. 

In 2019 wordt de samenwerking met Werk- en 
Re-integratie - gemeente Amsterdam voortgezet. 
Gezamenlijk wordt de Netwerkgalerie 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten geeft 
een aantal werkzoekenden korte pitches over hun 
opleiding, ervaring en ambities. Zij krijgen hierbij 
feedback van GBC Zuidas Participanten, die van 
tevoren de CV’s hebben bestudeerd. De 
Netwerkgalerie is onderdeel van het twee 
maanden durende trainingsprogramma voor 
hoogopgeleide lang-werklozen van Gemeente 
Amsterdam afdeling Werk en Re-integratie. 
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2.4 Water & Groen

Het Polderdak op Broedplaats Old School - een 
initiatief van GBC Zuidas, dat door De Dakdokters 
is bedacht en uitgevoerd in samenwerking met 
Zuidas – gemeente Amsterdam, Waternet, IBA en 
OGA - was in 2013 de aanleiding voor de 
oprichting van de Projectgroep Water. De essentie 
van de constructie is een dijk met afsluitbare 
openingen en dragers voor het groene dak. Het 
regenwater wordt tegengehouden door de dijk en 
tijdelijk vastgehouden onder het groen. Na de bui 
loopt het water langzaam en gecontroleerd weg.

GBC Zuidas tekende in oktober 2014 de 
Intentieverklaring Amsterdam Rainproof. Hiermee 
is de intentie uitgesproken om samen met de 
andere ondertekenende partijen duurzame 
oplossingen te ontwikkelen voor wateroverlast in 
Amsterdam. Met het verder onderzoeken en 
ontwikkelen van het Polderdak geeft GBC Zuidas 
draagt GBC Zuidas hier in ieder geval aan bij.

In 2019 richt GBC Zuidas zich op vooral op de 
vergroening en verblauwing van daken in Zuidas:

Parkdak Zuidas 25.000m2 in 2020
Samen met Amsterdam Rainproof, waterschap 
Amstel Gooi en Vecht en De Dakdokters had GBC 
Zuidas in 2015 uitgesproken in het jaar 2020 
25.000m2 aan groen-blauwe daken in Zuidas te 
hebben gerealiseerd, die 2.000 kubieke meter 
water per jaar kunnen opvangen. In 2017 en 2018 
is een boost gegeven aan de ambitie door de 

samenwerking op te zoeken met Rooftop Revolution 
en vanuit deze organisatie een projectmanager in te 
zetten, gefinancierd door waterschap Amstel Gooi 
en Vecht en Zuidas-gemeente Amsterdam. 

Hiermee is een aantal dakscans uitgevoerd, zijn 
diverse verbindingen gelegd met stakeholders en 
is de huidige stand van zaken nauw in kaart 
gebracht in een uitgebreid schema. Het project 
met Rooftop Revolution is afgerond, maar de 
lessons learnes staan in 2019 centraal. Waaronder: 
de gebouweigenaar moet bereid zijn tot 
vergroening van het dak; hoe deze 
gebouweigenaar te bereiken en mee te krijgen?
In 2019 wordt daarvoor, enigszins onder 
voorbehoud; indien de planning het toelaat, een 
Eigenaren DakDiner georganiseerd. Deze 
bijeenkomst vindt plaats tijdens de Provada of 
tijdens de Dutch Green Building Week (afhankelijk 
van wat de planning toelaat) en wordt mede 
georganiseerd door onder andere Zuidas-
gemeente Amsterdam en Waternet. Zij dragen 
graag bij in tijd/organisatie en kosten. 

De doelen van het diner zijn: 
De waarde van verduurzaming agenderen bij 
gebouweigenaren, bewustwording creëren en 
activatie (aanleiding: Zuidas van het Aardgas + 
vergroening daken).
Opbouwen/intensiveren van contacten met 
gebouweigenaren; om ze in de toekomst warm te 
kunnen benaderen voor deelname projecten en/of 
participantschap.
Een uitwerking van het project volgt.

CONCRETE PROJECTEN 2019
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2.5 Afval Vrij 

In 2014 is gestart met een 
verkenning op het gebied van afval. 
Het bundelen van afvalstromen en 
plastic scheiden waren thema’s die 
allereerst werden verkend. De 
projectgroep ging in 2017 verder 
onder de naam Projectgroep Afval 
Vrij. Omdat we ervan uit moeten 
gaan dat er geen Afval bestaat.

De Circulaire Economie kent een 
aantal uitgangspunten. Binnen deze 
projectgroep ligt de nadruk op het 
eerste principe dat gemeente 
Amsterdam heeft benoemd met 
betrekking tot de circulaire 
economie: 

De circulaire economie kent geen 
afval. Alle materialen komen in 
een oneindige technische of 
biologische kringloop.

Hier wil GBC Zuidas dan ook naar streven door 
verschillende stromen zoveel mogelijk te 
reduceren en indien toch gebruikt, te upcyclen of 
te recyclen. Hiervoor richt de projectgroep zich 
op drie thema’s waaronder vier projecten vallen:

A. Zero Waste

In 2018 heeft GBC Zuidas de samenwerking 
opgezocht met Amsterdam Economic Board 
(AMEC Board), met Jacqueline Kramer Het doel 
van het project is om in gezamenlijkheid met 
bedrijven in Zuidas afvalinzamelaars te motiveren 
om te komen tot nieuwe business modellen 
waarbij hoogwaardige verwerking leidend is en 
storten, verbranden of in het buitenland laten 
verwerken tot het verleden gaat behoren. In 2019 
werken we toe naar een uniforme niet 

vrijblijvende one pager/addendum 
met heldere kaders die 
participanten kunnen toevoegen 
aan hun individuele 
aanbestedingen. Toewerken naar 
een collectieve aanbesteding kan 
tot de mogelijkheden behoren, 
maar is geen must (dit is aan de 
participanten). Daarnaast zijn er 
kansen om bepaalde 
monostromen te bundelen om zo 
volume te creëren dat nodig is 
voor hoogwaardige verwerking 
tegen een lagere prijs.

Hierin samen optrekken zorgt voor 
meer commitment op 
gezamenlijke ambities rondom 
afval en draagt bij aan het 
versnellen van de ontwikkelingen 
ten aanzien van hoogwaardige 

verwerking van afval (in de buurt) en 
bijbehorende nieuwe (disruptieve) business 
modellen. Daarnaast kan de aanpak in Zuidas 
fungeren als een blauwdruk voor andere 
gebieden.

ABN AMRO, Accenture, AkzoNobel, 
Beheermaatschappij WTC, Edge (OVG), 
Houthoff, RAI Amsterdam en VU hebben 
aangegeven hier in vroeg stadium bij te 
betrokken te willen zijn.
Bij het jaarlijkse CEO ontbijt zullen de CEO’s van 
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de deelnemende participanten de one pager 
tekenen. 
zie bijlage voor een uitgebreid stappenplan (?)

Circulaire werkvloer: Circular Office Supplies
In het kader van de Green Business Challenge is 
een team van young professionals van de editie 
2016/2017 aan de slag gegaan om zo veel 
mogelijk producten binnen Zuidasbedrijven 

circulair te maken. Door middel van een 
productenmenu namen ze met een medewerker 
van het betreffende bedrijf de producten door en 
keken wat circulair gemaakt kan worden. Zo 
werden onder meer koffiebekers, pennen en 

inktcartridges vervangen door duurzame, 
circulaire artikelen. Hier is het project Circular 
Office Supplies uit gerold: in 2017 en 2018 
hebben drie studenten van de VU zich ingezet 
voor de ontwikkeling van een catalogus voor 
circulair inkopen. In 2019 worden diverse 
adviserende gesprekken gevoerd met 
participanten om hen te blijven helpen met het 
circulair inkopen van kantoorartikelen. Doel is 
minimaal vier participanten van advies te 
voorzien en anders te laten inkopen.

B. Voedselverspilling

Wastewatchers-pilot
In 2017 en 2018 is GBC Zuidas begonnen met de 
campagne om voedselverspilling van 
Participanten in kaart te brengen en uiteindelijk 
tegen te gaan. Naar aanleiding van de 
inzamelingsweek voor Voedselbank Amsterdam 
Zuid biedt GBC Zuidas Participanten het gebruik 
aan van een tool, ontworpen door de 
Wastewatchers, waarbij productgroepen uit het 
banqueting book worden gemonitord. De 
cateraar vult dagelijks in wat is ingekocht en wat 
wordt weggegooid. Met deze data doen de 
Waste Watchers maandelijks aanbevelingen, 
waardoor verspilling wordt tegengegaan. GBC 
Zuidas bood zes Participanten het gebruik van 
deze tool aan gedurende een half jaar. Met 8% 
reductie van voedselverspilling als gevolg. Het 
project wordt hoogstwaarschijnlijk voortgezet in 
2019; nog enigszins onder voorbehoud van 

planning, capaciteit en hoe het zich verhoudt ten 
opzichte van de Zero Waste ambitie.

Vergistingsinstallatie
Het team Taste the Waste van de Green Business 
Challenge 2016 zette zich in om een 
vergistingsinstallatie in Zuidas geplaatst te 
krijgen. In samenwerking met de Waste 
Transformers zijn ze in gesprek gegaan met de 
VU om dit op het terrein van de VU te realiseren. 
Organisch afval van de VU, VUmc en andere, 
omliggende bedrijven zou in deze installatie 
worden omgezet in gas en compost. Om zo 
voedsel dat alsnog wordt weggegooid, te 
benutten om energie op te wekken. In 2019 zal 
de inventarisatie worden voortgezet en is het 
streven tot daadwerkelijke plaatsing te komen.

A. Afvallogistiek
In 2017 is in samenwerking met onder andere 
Hello Zuidas en Zuidas-gemeente Amsterdam 
een aanvraag geschreven voor een vervolgtraject 
op Beter Benutten. Hierin neemt GBC Zuidas het 
verduurzamen van de afvallogistiek in Zuidas mee 
als project. Hierbij kan gedacht worden aan het 
efficiënter laten (samen)werken van 
afvalverwerkers en stromen te bundelen. 
Het hoofdstuk 2.2.D ‘Verduurzaming Logistiek’ is 
hier reeds op ingegaan. De projectgroep Afval 
Vrij zoekt voor dit project de samenwerking op 
met de projectgroep Mobiliteit.
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2.6 Overige projecten

Buiten de projectgroepthema’s om richt GBC 
Zuidas zich op een aantal overkoepelende 
projecten. Op het programma voor 2019 staan in 
ieder geval:

A. Duurzaamheidsverslag 2018
B. CEO-ontbijt
C. Young Green Business Club
D. Green Business Cup
E. Verdiepende lezing & netwerkborrel

A. Duurzaamheidsverslag 2018

In 2019 brengt GBC Zuidas in samenwerking met 
Hello Zuidas en Zuidas – gemeente Amsterdam 
een zesde editie van het Duurzaamheidsverslag 

Zuidas uit. Hierin staan alle noemenswaardige 
resultaten van de organisaties en de aangesloten 
partijen van 2018, op gebouw- en gebiedsniveau. 
Het verslag wordt begin april 2019 
gepresenteerd tijdens een feestelijk evenement 
in het duurzame gebouw van de Goede Doelen 
Loterijen.

B. CEO-ontbijt

Het doel van de CEO-sessie is onder meer om de 
CEO’s van Participanten te verbinden aan GBC 
Zuidas, op de hoogte stellen van de projecten 
van GBC Zuidas om zo draagvlak te creëren 
hoger in de organisaties. De sessie wordt een 
keer per jaar georganiseerd in het tweede 
kwartaal. Tijdens het CEO-ontbijt van 2015 is de 
GBC Zuidas Ambitieverklaring Duurzaamheid 

2015 – 2020 (zie bijlage I) ondertekend door 25 
Participanten. In dit document zijn de duurzame 
ambities van GBC Zuidas en vastgelegd voor het 
gebied Zuidas. In 2019 wordt voor de vijfde keer 
een CEO-ontbijt georganiseerd. Centraal staat 
de invulling van de ondergetekende ambities: 
wat is er afgelopen jaar aan projecten geïnitieerd 
en uitgewerkt en waar liggen nog kansen? Met 
dit jaar in het bijzonder de ontwikkelingen 
rondom Mobility as a Service, Emissievrije 
Stadslogistiek en Zero Waste.

C. Green Business Challenge & Young Green 
Business Club

Green Business Challenge
Begin 2019 is de vijfde editie van de Green 
Business Challenge Zuidas gestart. De eerste vier 
edities van de Green Business Challenge waren 
een groot succes met enthousiaste deelnemers, 
goede resultaten (Meatless Monday, Plastic 
Challenge, Car Sharing en ImPROOF, Circular 
Office, Taste your Waste) en feestelijke 
slotevents. In de Green Business Challenge gaan 
rond de 10 deelnemers de uitdaging aan om zelf 
initiatieven te ontwikkelen die een concrete 
bijdrage leveren aan een duuzame Zuidas. De 
Green Business Challenge is daarmee een 
broedplaats voor nieuwe ideeën en een 
werkplaats om deze uit te voeren. 
Ondanks het succes van de Green Business 
Challenge tijdens het traject en na afloop, 
verloopt de voorbereiding altijd nog stroef. De 
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werving is een enorme uitdaging en vraagt 
buiten verhouding veel tijd van de 
uitvoeringsorganisatie. Om dit reden, maar 
vooral met oog op de iets verlegde missie – meer 
te willen bijdragen aan mondiale uitdagingen in 
relatie tot de sustainable Development Goals-, 
van GBC Zuidas, krijgt de Green Business 
Challenge na editie vijf een iets andere vorm:

Young Green Business Club
GBC Zuidas faciliteert graag een Zuidas-breed 
platform van young professionals die zich graag 
over duurzame vraagstukken willen buigen, hun 
kennis en kunde hierbij kunnen inzetten om de 
projecten van GBC Zuidas te verdiepen en 
binnen het platform kunnen samenwerken met 
young professionals vanuit andere bedrijven/
disciplines. De eerste ideeën op een rijtje:
 • Een platform hangend onder de paraplu  
  van GBC Zuidas, bestaande uit alumni van  
  de Green Business Challenge,    
  gecombineerd met zoveel mogelijk young  
  professionals vanuit de young    
  professionals-netwerken binnen    
  participanten (bijvoorbeeld de Young   
  Bankers van ABN Amro).
 •  Vanuit deze groep wordt een kernteam   
  gevormd; zij zijn het aanspreekpunt voor  
  GBC Zuidas en bepalen samen met GBC  
  Zuidas de inhoud van hun programma.
 •  Het programma bestaat uit:
   - Het doen van minimaal twee    
   onderzoeken/uit te werken business   

   cases per jaar, aansluitend op het   
   programma van GBC Zuidas. Begeleid  
   door EyeOpenersWorks (coaches   
   Green Business Challenge).
   - Het organiseren van minimaal één   
   lezing met aansluitend een    
   netwerkborrel.

Bij voldoende draagvlak voor dit idee wordt het 
projectplan verder uitgewerkt.

D. Green Business Cup

Om enerzijds ambitieuze Participanten in het 
zonnetje te zetten en anderzijds Participanten 
motiveren (nog meer) duurzame maartregelen te 
omarmen en inzicht te geven wat hierin mogelijk 
is, is in 2018 de Green Business Cup in het leven 
gebracht. Deze prijs wordt tijdens de 
Programmaraad in Q4 uitgereikt en komt 
ongeveer als volgt tot stand:
- Voor en door Participanten wordt een lijst   
 ingevuld met maatregelen die zij in hun   
 bedrijf hebben doorgevoerd.
- Deze lijst bestaat uit maatregelen die een   
 bepaalde link hebben met het programma van  
 GBC Zuidas van zowel 2018 als alle jaren   
 hiervoor.
- Daarnaast biedt een open vak onderaan de   
 lijst ruimte voor aanvullende maatregelen, die  
 niet op de lijst te vinden zijn, maar waar de   
 Participant wel duurzame stappen mee heeft  
 gemaakt.

- Het bestuur en de uitvoeringsorganisatie   
 bekijken vervolgens welke drie scores, in   
 verhouding tot de grootte/mogelijkheden van  
 de betreffende organisaties, het meest   
 indrukwekkend zijn. Vanuit deze drie   
 nominaties wordt tijdens de Programmaraad  
 de winnaar bekend gemaakt.

WTC Amsterdam heeft de prijs in 2018 
gewonnen en kreeg de mogelijkheid een Carpool 
Karaoke op te nemen. 

F. Verdiepende lezing & netwerkborrel

Naast de reguliere bijeenkomsten rondom 
projecten en doelgroepen, organiseert GBC 
Zuidas in 2019 een extra inhoudelijke 
bijeenkomst in de vorm van een lezing voor de 
gehele achterban. Mogelijk wordt de lezing 
georganiseerd in samenwerking met de Young 
Green Business Club, waarmee een nog bredere 
groep wordt uitgenodigd. 

De lezingbijeenkomst heeft als doel:
- Verdieping bieden op relevante thema’s, met  
 een of meerdere interessante sprekers.
- Het faciliteren van ontmoeting en netwerken.

Bij succes is het voornemen in de komende jaren 
twee keer per jaar een dergelijke lezing te 
organiseren. 

CONCRETE PROJECTEN 2019
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In bijlage III is een organogram van de 
organisatie opgenomen. De organisatie behaalt 
successen door de Participanten en zorgvuldig 
gekozen samenwerkingen, gestuurd door de 
uitvoeringsorganisatie.

3.1 Programmaraad

De Programmaraad bestaat uit uitgevaardigden 
van alle Participanten. Deze komt twee keer per 
jaar- in Q2 en Q4 - bijeen en geeft het GBC 
bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de 
koers van de club. 

3.2 Nieuwe Participanten

In 2019 wordt ingezet op het werven van meer 
Participanten om alle ambities te kunnen 
realiseren. Op het moment van schrijven bestaat 
GBC Zuidas uit 42 Participanten, zie bijlage III. 
Doelstelling in 2019 is om tenminste 8 nieuwe 
Participanten te werven. Hierbij wordt kritisch 
gekeken naar het type bedrijf; in hoeverre het 
bedrijf aanvullend is op het netwerk wat betreft 
de corebusiness, relevant is voor het slagen van 
projecten en/of het bedrijf daadwerkelijk de 
intentie heeft kennis en netwerk te brengen en 
niet alleen participant wil worden om te komen 
halen. 

Participanten worden uitgenodigd en 
gestimuleerd een bijdrage te leveren bij het 
werven.

3.3 Projectgroepen

De projectgroepen (Energie, Mobiliteit, Mensen, 
Water & Groen en Afval Vrij) bestaan uit 
afgevaardigden vanuit de Participanten. Er wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van aanwezige 
expertise onder de deelnemende partijen. Indien 
noodzakelijk wordt bij bepaalde projecten 
expertise extern gezocht. Zoals beschreven in 
hoofdstuk 1.3 komen de projectengroepen in 
2018 enkel nog plenair bij elkaar aan het eind 
van het jaar. De bijeenkomsten worden 
georganiseerd rondom bepaalde thema’s, 
kennissessies en specifieke projecten: 
projectoverleggen. 

3.4 Samenwerkingen

Bij projecten wordt de samenwerking opgezocht 
met diverse organisaties. Sommige 
samenwerkingen liggen voor de hand vanwege 
een zelfde doelgroep, of zelfde ambitie. In 2019 
zal de samenwerking in ieder geval worden 
gezocht met stichting Green Business Club 
Nederland (GBC NL). Zo wordt een aantal 

diensten uitbesteed aan GBC N: de financiële 
boekhouding, de hosting en beheer van de 
websites  en het faciliteren van kennisdeling met 
de andere GBC’s in het land (9 lokale GBC’s). Er 
wordt een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten waarin onderlinge afspraken zijn vast 
gelegd.

Daarnaast zoekt GBC Zuidas de samenwerking 
op met onder andere Hello Zuidas, LeefZuidas, 
Taskforce Bereikbaarheid, de Voedselbank 
Amsterdam Zuid, Circle Economy, TNO, Natuur 
& Milieu, Waste Transformers, Wij krijgen Kippen, 
EyeOpenerWorks, Urgenda, de Nieuwe Poort, 
RVO, PuurZuid, Wastewatchers, Rooftop 
Revolution, Greenwheels, Het Danspaleis, 
Amsterdam Economic Board, BYCS en de Dutch 
Green Building Council. Afhankelijk van nieuwe 
thema’s en projecten worden hier nog 
organisaties aan toegevoegd.

3.5 Practice what you preach

De verschillende bijeenkomsten en activiteiten 
van GBC Zuidas worden op een zo duurzaam 
mogelijke manier georganiseerd. 
Zo wordt er duurzaam ingekocht, 
serveren we zo min mogelijk vlees, 
schenken wij alleen kraanwater en 
geen (plat) bronwater en zorgen 
we dat de vergaderlocatie altijd 
goed te bereiken is met OV en /of 
de fiets. 

3Organisatie
ORGANISATIE
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Het is belangrijk dat GBC Zuidas laat zien wat ze 
doet en bereikt. Communicatie en media-
aandacht draagt bij aan meer bewustwording en 
enthousiasme voor de activiteiten van GBC 
Zuidas onder Participanten, potentiële 
Participanten en daarbuiten (kandidaat-
samenwerkingspartners) en draagt bij aan de 
kennisdeling. 
In 2019 wordt weer gewerkt aan een 
duurzaamheidsverslag voor het gebied in 
samenwerking met Hello Zuidas en Zuidas-
gemeente Amsterdam. De samenwerking met 
het Hello Zuidas magazine wordt voortgezet en 
andere media zullen actief worden benaderd 
voor publicaties.
Projecten, initiatieven en resultaten worden 
continu gedeeld via de beschikbare 
communicatiemiddelen zoals de nieuwsbrief, 
website en social media. Door communicatie-
contacten persoonlijk te benaderen zorgen we er 
voor dat nieuws van GBC Zuidas ook intern bij 
Participanten wordt verspreid. Gebruik van social 
media wordt uitgebreid en geïntensiveerd. 
In 2019 gaat GBC Zuidas meer focussen op lange 

termijn, high impact projecten, met name wat 
betreft de thema’s Energie en Afval Vrij. Van 
deze projecten zullen steeds updates worden 
gegeven aan Participanten en via onze eerder 
genoemde communicatiekanalen. 
In 2019 gaan we meer gebruik maken van beeld- 
en videomateriaal, op site en social media. Een 
voorbeeld hiervan is de “nieuwe” manier om 
bepaalde participanten en hun projecten onder 
de aandacht te brengen met Carpool Karaoke, 
een idee dat in 2018 is ontstaan met het 
bekendmaken van de elektrische Piaggo voor de 
Voedselbank. Als eerste komt winnaar van Green 
Business Cup 2018, beheersmaatschappij WTC 
aan bod. Vervolgens participant APG. Later in het 
jaar nog twee nader te bepalen participanten. 

Daarbij zal GBC Zuidas content 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
Green Business Academy dit zou ik ergens anders 
onderbrengen

GBC Zuidas doet inmiddels veel gerelateerd aan 
onderwijs, onderzoek, opleiding:

• Green Business Challenge
• Circular Office Supplies
• Stageplekken (twee in 2018)
• Samenwerking met VU bij Honours vak
• Aandacht voor Student Consultancy Hub van  
 Green Office VU

Om dit te kunnen bundelen en hier goed over te 
kunnen communiceren, is de Green Business 
Club Academy’ te vinden op de website: http://
greenbusinessclub.nl/zuidas/projectgroep/
green-business-club-academy/
Zo stralen we uit dat we onderwijs hoog in het 
vaandel hebben staan.

4Communicatie & marketing
COMMUNICATIE & MARKETING
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Het jaarplan 2019 is het achtste jaarplan van GBC 
Zuidas. Wij zetten hierin de lijn door van het 
jaarplan van voorgaande jaren. Het jaarplan 
bevat ook dit maal weer enkel de hoofdlijnen 
voor 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 zuidas@
greenbusinessclub.nl.

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

TOT SLOT5Tot slot

Kasper Spaan – 
Projectmanager Water

Demi Elders – 
Projectmanager duurzame 
meting & algemeen

Ivar Maas – 
Projectmanager PrintLess 
Contest

Lotte Gottschal – 
Projectmanager PrintLess 
Contest & communicatie 

Roland de Vlam 
(Voorzitter, Loyens & Loeff)

Menno van der Valk 
(Penningmeester, ORAM)

Jan van den Bosch 
(RAI Amsterdam)

Willem Verduyn (VU) 

Celine Pessers 
(ABN Amro)

Savitri Groag 
(Accenture)

Maarten van Casteren, 
als adviseur (Zuidas-
gemeente Amsterdam)

Eline Kik – 
Programmadirecteur

Diederik Imfeld – 
Projectmanager Mensen 
+ algemeen

Maartje Oome – 
Communicatieadviseur

Nina van den Berg – 
Projectmanager Energie, 
Afval, Mobiliteit

Raad van Toezicht
Richard Kooloos (ABN Amro)
Kees Noorman (ORAM)
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ENERGIE

1. Vanaf 2017, althans zo spoedig mogelijk, zo duurzaam mogelijke – bij voorkeur in Nederland/ lokaal  
 opgewekte – energie af te nemen.

2. Het energieverbruik verder te reduceren onder meer door initiatieven te ontwikkelen teneinde de   
 toepassing van duurzame innovaties voor de bestaande bouw op Zuidas te realiseren en versnellen.

MOBILITEIT

1. Zuidas binnen Europa de kantorenlocatie te laten worden en blijven met de hoogste modal split voor  
 duurzaam vervoer: fiets, openbaar vervoer en/of elektrische auto’s.

2. De samenwerking met de Voedselbank Amsterdam Zuid te continueren en uit te breiden op   
 gebieden zoals herintreding, eventueel met andere maatschappelijke organisaties.

WATER

1. Op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie, indachtig het programma Amsterdam   
 Rainproof, mee te denken over de opgave bij extreme neerslag voor Zuidas, en GBC Zuidas mede-  
 initiatiefnemer te laten zijn van innovatieve pilots, zoals het bekende Polderdak.

2. Vóór 2020 via samenwerking tussen GBC Zuidas, haar Participanten en eventueel derde partijen   
 tenminste één project te hebben gerealiseerd dat internationaal tot inspiratie leidt op dit gebied.

AFVAL

1. Vanaf 2015, waar mogelijk, de eigen hoeveelheid afval te reduceren.

2. Door samenwerking en door ontwikkeling en uitvoering van projecten, aan (andere) ondernemers,   
 ondernemingen, instellingen en overige bedrijvigheid op Zuidas oplossingen aan te reiken teneinde  
 in 2020 op een duurzame wijze bedrijfsafvalscheiding voor elk bedrijf realiseerbaar te maken.

GBC Zuidas Ambitieverklaring 
2015-2020:

1

1

1

1

2

2

2

2

Bijlage 1
PARTIJEN ZETTEN EROP IN - EN DAARTOE WERKEN ZIJ IN GBC ZUIDAS AAN 
DE VOLGENDE AMBITIES VOOR DEZE THEMA’S - OM:
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Publicaties 2018

Bijlage 2

Wastewatchers: 
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/voeding/27039/
bedrijven-en-cateraars-op-de-zuidas-focussen-op-
minder-voedselverspilling
http://foodclicks.nl/nieuws/cateraars-zuidas-gaan-
voedselverspilling-monitoren.html
http://www.missethoreca.nl/catering/nieuws/2018/1/
cateraars-zuidas-gaan-voedselverspilling-
tegen-101298262
https://www.smartwp.nl/nieuws/20180126-bedrijven-
in-zuidas-aan-de-slag-om-voedselverspilling-te-
voorkomen
http://bouwkenners.nl/cateraars-zuidas-gaan-
voedselverspilling-monitoren/
https://www.loyensloeff.com/en-us/news-events/news/
loyens-loeff-deelnemer-actie-zuidas-tegen-
voedselverspilling
http://www.quotenet.nl/Nieuws/Kantoren-aan-de-
Amsterdamse-Zuidas-starten-initiatief-om-
voedselverspilling-tegen-te-gaan-210213
https://www.finanzen.nl/aandelen/nieuws/Kantoren-
aan-de-Amsterdamse-Zuidas-starten-initiatief-om-
voedselverspilling-tegen-te-gaan-5944791
http://www.outofhome-shops.nl/nieuws/algemeen/

cateraars-willen-voedselverspilling-tegen-gaan
https://www.allesovercatering.nl/nieuws/steeds-meer-
organisaties-bestrijden-waste/
https://zuidasmagazine.com/voedselverspilling/
http://epaper.hollandmediacombinatie.nl/HMC/
data/2018-02-07/html/WB/ZD1/

Green deal zes
https://zuidas.nl/blog/2018/green-deal-zero-emission-
stadslogistiek-ondertekend/
https://www.greendeals.nl/nieuws/green-business-
club-zuidas-ondertekent-green-deal-zero-emission-
stadslogistiek-zes
https://amsterdamlogistics.nl/terugblik-acts-of-the-
region/
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/
green-business-club-zuidas-ondertekent-greendeal-
zes-mra
https://www.rai.nl/nl/rai-amsterdam/nieuwsbericht/
green-business-club-zuidas-ondertekent-green-deal-
zero-emission-stadslogistiek/

Piaggo
Parool (ook in print): https://www.parool.nl/
amsterdam/elektrische-bakbrommer-redt-voedselbank-
zuid~a4602211/
https://www.inzuid.amsterdam/index.php/2018/07/31/
voedselbank-zuid-mag-centrum-weer-in/

Wastewatcher September 
Parool Print, ook online:https://www.parool.nl/
amsterdam/voedselverspilling-zuidas-8-procent-
gedaald~a4605216/
https://www.ad.nl/nieuws/voedselverspilling-zuidas-8-
procent-gedaald~aedbf8e2/
http://films.nieuwsbreak.nl/headline/films-nieuws/
voedselverspilling-zuidas-8-procent-gedaald/60698618
https://zuidasmagazine.com/voedselverspilling/
http://facilitairjournaal.nl/blad/945
https://conferencematters.nl/nl/rai-amsterdam-doet-
mee-aan-project-voedselverspilling/
https://www.smartwp.nl/nieuws/20180126-bedrijven-

in-zuidas-aan-de-slag-om-voedselverspilling-te-
voorkomen

Deelfietsen: FD (print) 
Over Hello Bike, maar GBC Zuidas is genoemd en 
gequote. 

Inzamelingsactie Voedselbank
https://www.zuid.nl/zuidas-zamelt-recordaantal-
kratten-in-voor-voedselbank/
https://www.rai.nl/nl/rai-amsterdam/nieuwsbericht/
rai-helpt-mee-bij-inzamelingsactie-voedselbank-
amsterdam-zuid/
https://hellozuidas.com/recordopbrengst-
inzamelingsactie-green-business-club-zuidas/

Parkdaken
https://zuidas.nl/blog/2018/parkdaken-voor-water-
mens-en-milieu/
Het klimaat, in 10 steden (print)
ASN magazine (print)
Rooftop Revolution magazine (print)

Energie
https://www.at5.nl/artikelen/187341/energiebesparing-
blijft-een-probleem-op-zuidas
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/29695/
serie-3x-duurzaam-bouwen-deel-1-energieoplossingen-
op-de-zuidas
https://zuidas.nl/blog/2018/verkeerde-prikkels-
bemoeilijken-verduurzaming-kantoren/

Afval
https://zuidas.nl/blog/2018/de-hobbels-naar-
afvalscheiding-in-zuidas/

Algemeen
https://zuidas.nl/blog/2018/al-zeven-jaar-duurzaam-
denken-en-doen/
6x Hello Zuidas magazine print, ook online: 
https://hellozuidas.com/about-hello-zuidas/hello-
zuidas-magazine/#result
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Raad van 
Toezicht

Bestuur
Programma-

raad
Participanten

Projectgroepen Communicatie
Maartje OomeEvenementen

Programma-
directeur
Eline Kik

Project-
manager
algemeen

Demi Alders

Stagair

MENSEN

Diederik Imfeld
Savitri Groag

AFVAL

Nina van den Berg
Celine Pessers
Josieke Moens

WATER &
GROEN

Kasper Spaan
Maarten van Casteren

Sacha Stolp

MOBILITEIT

Nina van den Berg
Diederik Imfeld

Menno van der Valk

ENERGIE

Nina van den Berg
Roland de Vlam

De structuur van de 
organisatie is in onderstaande 
organogram weergegeven.

Bijlage 3
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Half 2019 bestaat de Green 
Business Club Zuidas uit de 

volgende Participanten:

Bijlage 4
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