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Green Business Club (GBC) Zuidas werkt al jaren aan het verduurzamen van Zuidas met een concreet duurzaamheidsprogramma. Deze 
projecten zijn meestal gericht op de facilitaire bedrijfsvoering van haar 57 participanten; er werd liever niet bemoeid met de corebusiness 
van de participanten en de wel/niet duurzame keuzes die hierin worden gemaakt. Inmiddels stelt het netwerk zichzelf wel die vraag: zou 
GBC Zuidas de impact van de gehele keten, inclusief corebusiness van de participantengroep moeten meenemen in haar scope en hoe 
agenderen afgevaardigden van onze participanten dit gesprek intern bij hun organisatie?  

Op deze vraagt heeft Klimaat en Energie Koepel (KEK) een antwoord met dat waar zij in geloven: de ambitie en drive van young professionals 
om binnen hun organisaties de impact op het gebied van klimaat en duurzaamheid te kunnen vergroten. Met de Klimaatcampagne geven zij 
hier zichtbaarheid aan, zetten ze jongeren in hun kracht en reiken ze tools aan om hiermee aan de slag te gaan. 

Klimaatstatement
Het opstellen van een Klimaatstatement is zo’n middel om binnen een organisatie het gesprek op gang te brengen. In het opstellen en 
realiseren van bedrijfsspecifieke klimaatdoelstellingen staat de samenwerking tussen young professionals en CEO’s, en daarmee het 
vergroten van het interne draagvlak om bij te dragen aan het klimaat, centraal. In een KEK Klimaatstatement maakt een organisatie duidelijk 
wat zij de komende twee jaar concreet gaat doen om bij te dragen aan onze klimaatopgave. 

Bij deze MeetUp willen we elkaar inspireren en in gesprek gaan over een mogelijke hulpvraag bij het agenderen van een dergelijk thema 
binnen de organisaties in het netwerk van GBC Zuidas. 

Jacqueline Olivier (Project manager Sustainability Deloitte) en Roy van de Zilver (Data Analist CBRE) zetten helder en inspirerend uiteen hoe 
ze te werk gingen binnen hun eigen bedrijf.

In gesprek over het Klimaatstatement

Eline Kik, programmadirecteur GBC Zuidas opent de 
MeetUp met een inleiding op het doel en de aanleiding 
van deze middag.

https://greenbusinessclub.nl/zuidas/55-ceos-van-amsterdam-zuidas-tekenen-ambitieverklaring-om-samen-te-werken-aan-verduurzaming/


GBC Zuidas is een impactorganisatie die zich richt op concreet resultaat door het initëren van duurzame projecten in Amsterdam Zuidas. 
Samen met de participanten van GBC Zuidas is er de ambitie om samen het meest duurzame en leefbare woon- en werkgebied van 
Nederland te maken. Grote en kleine bedrijven, overheden en kennisinstellingen vinden elkaar in de projectgroepen Energie, Mobiliteit, 
Mensen, Water & Groen en Afval Vrij om projecten uit te werken en best practices uit te wisselen. 

Zuidas van het aardgas, een grotendeels emissievrij wagenpark, 25.000m2 waterbergend groen dak en plan voor meer groen en nestkasten 
tot aan een Zero Waste Zuidas. Door de krachten te bundelen wordt Zuidas de komende jaren duurzamer. 

Green Business Club Zuidas en ambitieverklaring

Eline Kik, programmadirecteur GBC Zuidas opent de 
MeetUp met een inleiding op het doel en de aanleiding 
van deze middag.

https://greenbusinessclub.nl/zuidas/projectgroep/energie/
https://greenbusinessclub.nl/zuidas/projectgroep/mobiliteit/
https://greenbusinessclub.nl/zuidas/projectgroep/mensen/
https://greenbusinessclub.nl/zuidas/projectgroep/water/
https://greenbusinessclub.nl/zuidas/projectgroep/afval-en-circulair/
https://greenbusinessclub.nl/zuidas/55-ceos-van-amsterdam-zuidas-tekenen-ambitieverklaring-om-samen-te-werken-aan-verduurzaming/


De Klimaat en Energie Koepel is een paar jaar geleden 
opgericht. Volgens Robin moeten young professionals 
ook input hebben over onder andere het klimaatakkoord: 
“Inmiddels is KEK uitgegroeid tot ruim 800 young professionals 
die vanuit hun eigen organisatie zijn aangesloten. Hieruit volgde 
een klimaatcampagne waar young professionals, samen met 
hun CEO, een klimaatstatement schreven.”

Robin Beentjes  
Bestuurslid Klimaat en Energie Koepel



Bij Deloitte is er een duurzaamheidsteam met een foundation 
en trifold aanpak. Vanuit die hoeken is een klimaatstatement 
opgesteld. 

“Tot twee jaar geleden stond duurzaamheid nog niet hoog op 
de agenda, maar dat is inmiddels volledig veranderd. In de 
eerste instantie hadden wij de ambitie om in 2030 net zero te 
zijn. Dat kan sneller, vonden young professionals binnen ons 
bedrijf. En dus gingen zij het gesprek aan met onze Board 
waardoor onze ambities zijn aangescherpt. Intussen houden 
we met een speciaal ontwikkelde tool bij hoeveel uitstoot we 
reeds verminderen (denk aan bijvoorbeeld air travel), hebben 
we een klimaatstatement vanuit 3 hoeken opgesteld en staat 
duurzaamheid nu wél hoog op de agenda.”

Jacqueline Olivier  
Projectmanager Sustainability Deloitte



Het is fijn om met andere bedrijven in gesprek te gaan en 
elkaar uit te dagen. Leer van elkaar en inspireer elkaar. 

“Ik ben niet opgegroeid met duurzaamheid. Ik heb me 
ingelezen en verdiepte me in de verantwoordelijkheid van 
mijzelf en die van het bedrijfsleven. Via onze oud-voorzitter 
kwam ik aanraking met KEK en toen sloot ik mij hierbij aan.
Ik keek eerst de kat uit de boom, maar met behulp van het 
Klimaatstatement van KEK, wist ik het gesprek aan te gaan met 
de CEO. Het geeft tools en een draagvlak.”

Roy van de Zilver  
Data Analist CBRE



Monitoring van de verduurzaming, concretisering van het 
statement, vertaling naar KPI’s, verduurzaming wekelijks 
opnemen in visie en strategie. Dat waren een aantal zaken waar 
de young professionals in de zaal vragen over stelden. 

Er ontstonden discussies over belegging van 
verantwoordelijkheid, de kracht van bottom- up en de stem van 
meerdere individuen. 

Conclusie: achterover leunen en afwachten is geen optie en 
prikkelen mag! 

Roy: “We mogen radicaal zijn en echt de verbinding opzoeken. 
Ook het dagelijkse maakt impact. Je hebt altijd invloed op de 
mensen om je heen.”

Achterover leunen en 
afwachten is geen optie



De intentie is geboren om vaker samen te komen, elkaar te 
stimuleren en tools te verkrijgen om een groter geluid te laten horen 
binnen je eigen bedrijf. Ook heeft een aantal young professionals 
interesse getoond in Young Green Business Club Zuidas, die zich 
in samenwerking met KEK bezig gaat houden op het gebied van 
agendering duurzaamheid en bewustwording en de implementatie 
van duurzaamheid binnen de core business van je eigen bedrijf. 

Nieuwsgierig geworden? 
Sluit je aan bij (één van) onze volgende Young Professionals MeetUp 
en leer anderen kennen die zich ook willen inzetten op dit thema. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Eline Kik, 
programmadirecteur GBC Zuidas via eline@greenbusinessclub.nl
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