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Inhoud

Na 2 jaar Corona en stilte in de kantoorpanden 
door het thuiswerken, wordt 2022 opgeschrikt 
door een volgende ongekende crisis, de oorlog 
in Oekraïne. Terwijl de afgelopen periode in het 
teken stond van het implementeren van hybride 
werken, en het vasthouden van de waarden die 
we leerden kennen door Covid (zoals minder 
woon-werkverkeer en dus CO2-uitstoot), is 
plotseling hoe we maatschappelijk kunnen 
bijdragen aan Oekraïense burgers top of mind. 
Het besparen op energie en gas is niet meer 
alleen een CO2-uitstoot discussie, maar ook een 
discussie over afhankelijkheid van Rusland. De 
hoge prijzen dwingen ons nu om versneld 
verregaande maatregelen te nemen. Het is een 
wrange situatie dat die versnelling bijdraagt aan 
onze missie een ‘energieneutraal Beatrixkwartier 
voor 2030’. Mooi zijn de lokaal opgestarte 
inzamelacties en opvang van vluchtelingen in het 
voormalige Conservatorium gebouw. GBCB 
helpt, steunt en draagt bij aan deze acties. 
Tegelijkertijd blijven we bouwen aan onze 

ambities, gaat het dagelijks leven door en brengt 
thuiswerken de duurzame vraag met zich mee 
hoe men privé omgaat met afval en energie? 
Gelukkig kunnen we elkaar weer live ontmoeten 
om samen goede denkrichtingen te bespreken.
In het gebied en voor de toekomst ligt de focus 
op duurzaam inkopen, afval voorkomen, 
energiereductie, slimme logistiek & mobiliteit en 
meer circulair bouwen. Want gebouwd gaat er 
worden in het gebied. En juist door die 
toenemende druk op de ruimte is het essentieel 
dit zo duurzaam mogelijk te doen. Met 
mogelijkheden voor schoon en slim reizen en 
oog voor vergroening van de straat tot en met de 
daken. En groen komt er op de daken in het 
gebied! Dat helpt het ‘BIJ’atrixkwartier’ ook weer 
verder aan haar honing. Dus komt dat ook zelf 
zien, want samen werken aan duurzaamheid 
brengt ons die broodnodige successen. En het 
zien doet anderen weer geloven in die 
gezamenlijke missie. Graag tot in het 
Beatrixkwartier.  

Arjen van ’t Klooster bestuursvoorzitter GBCB & 
Facility Manager MN   

Verbinden en Versnellen
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1.1  Missie en visie 

Missie
Een energieneutraal, duurzaam en 
toekomstbestendig Beatrixkwartier vóór en dóór 
de gebruikers. 

Visie
De stichting Green Business Club Beatrixkwartier 
(GBCB) is een impactorganisatie die samen met 
de participanten streeft naar het verduurzamen 
van het Haagse Beatrixkwartier. Hier draagt 
GBCB ieder jaar aan bij door op lokaal niveau de 
ambities van bedrijven, bewoners en de 
gemeente Den Haag te verenigen. Deze 
samenwerking is gericht op een integrale lange 
termijn aanpak van het Beatrixkwartier als geheel 
en op het bereiken van de duurzame 
doelstellingen van de participanten zelf. 

Thema’s
Om de ambities van GBCB op lokaal niveau te 
verwezenlijken zijn er 4 thema’s bepaald. De 
participanten van GBCB zijn actief binnen 1 of 
meer van deze thema’s en stellen samen met het 
GBCB bestuur de te bereiken doelen op. Hieruit 
vloeien concrete korte en lange termijn acties 
voort. 

1.2 Strategie en doelen 

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

Eind 2014 is Green Business Club Beatrixkwartier 
opgericht door founding partners Gemeente Den 
Haag, BAM, BouwInvest (eigenaar WTC The 
Hague en Centre Court), MN, PostNL en de 
Bewonersvereniging Bezuidenhout met als doel: 
het Beatrixkwartier verlevendigen en 
verduurzamen. 

1Dit is GBC Beatrixkwartier

Strategie 
De strategie van GBC Beatrixkwartier is gericht op:
•  Het samenbrengen en delen van kennis, 

ervaring en behoeftes
•  Het vertalen van kennis, ervaring en behoeftes 

naar projecten
•  Het vergroten van bewustwording bij 

(potentiële) participanten en andere relevante 
stakeholders uit het gebied 

•  Uitbreiding van het participantenbestand
Doelen
•  Met lokale bedrijven samen werken aan een 

energieneutraal Beatrixkwartier vóór 2030 
•  Als collectief vol inzetten op zero waste en 

circulariteit 
•  Zorgen voor een inspirerende, groene en 

klimaatadaptieve leef- en werkomgeving die 
goed en slim bereikbaar is 

Energiereductie Zero Waste & 
circulariteit

Vergroening & 
verlevendiging

Logistiek & 
mobiliteit
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Vergroening & Verlevendiging
Onze ambitie was om aan te haken bij 
‘het jaar van het dak’ en dat hebben 
we gedaan. Een deel van de  subsidie 

uit 2020/2021 is besteed aan het in kaart 
brengen van de kansen op de daken in het 
Beatrixkwartier en dakenscans van een aantal 
specifieke daken. Dit is uitgevoerd door stichting 
Rooftop Revolution. De duurzame daken 
kansenkaart die zij hebben gemaakt geeft inzicht 
in de duurzame potentie op de daken. De kaart 
hebben we op 12 oktober 2021 overhandigd aan 
wethouder duurzaamheid Liesbeth van Tongeren. 

Levendig was het vooral online. Maar ook ín het 
gebied is er gedaan wat binnen de geldende 
maatregelen mocht. Zo werd er geplogd, 
wandelbila’s met plogsetjes van MN en kwam 
een verslaggever van Omroep West langs om 
Arjen van ’t Klooster en Pamela Logjes aan de 
tand te voelen over GBCB. Dit item werd 
uitgezonden op 17 juni bij Omroep West.

door Rooftop Revolution en participanten konden 
met dat inzicht de volgende stappen verkennen.

Energiereductie
We hebben de jacht op data 
voortgezet. In samenwerking met 
Equans hebben we verder in kaart 

gebracht hoe de GBCB participanten het 
energieverbruik kunnen reduceren en wat een 
realistische manier is om samen op een groene 
manier aan de energievraag te voldoen. We 
hebben scherper in beeld gekregen wie de juiste 
linking pins zijn per participant. En tijdens de 
thema-bijeenkomsten bleek dat er genoeg 
gebeurt op pandniveau, nu is het zaak om deze 
info te verenigingen en te bezien waar we heden 
staan en wat er nog moet gebeuren om de 
doelstelling ‘Energieneutraal voor 2030’ te 
behalen.

Afval & Circulariteit
De projectgroep Afvalreductie is 
verder verstevigd o.l.v. Willem van 
Leeuwen (senior facility advisor FMO). 

Tijdens meerdere werksessies met de project-
groep is kennis gedeeld en de strategie bepaald. 
Tevens zijn er stappen ondernomen om in multite-
nant gebouwen achter de voordeur van de huurder 
impact te maken en het scheiden van afval te 
stimuleren. Onze ambitie was om eind 2021 uit te 
komen op 32% restafval. Helaas is er op dit moment 
nog onvoldoende data aangeleverd door de parti-
cipanten om iets te kunnen zeggen over het resultaat. 

1.3 Terugblik 2021 

Net als in 2020 was het in 2021 gezien de 
voortdurende coronacrisis uitdagend om vooruit 
te kijken. We wisten geregeld nog niet wat wel 
en niet kon. Live netwerken, of op kantoor 
werken gebeurde weinig of niet, en nog niet 
volledig zonder maatregelen. Natuurlijk bleven 
de doelen en ambities van GBCB staan, en 
gebeurde er veel online en op de achtergrond, 
maar ook liepen bepaalde ambities vertraging op. 

Toch gebruikten we het jaar 2021 om vooruit te 
kijken. We zijn op een aantal terreinen doelstel-
lingen gaan herijken en hebben ons voorbereid 
op nieuwe werkvormen. Tijdens onze online 
bijeenkomsten en spaarzame live meetings in het 
Beatrixkwartier deelden we kennis over hybride 
werken, we bespraken onze ambities die door de 
coronacrisis een andere impact kregen, en we 
besteedden ook aandacht aan de mindset van, en 
de verbinding tussen werknemers en werkgevers. 

Ook bleven we thema-specifiek samenkomen. 
Naast de voortgang op de thema’s 
energiereductie en afvalreductie en de acties op 
het vlak van logistiek & mobiliteit stond 2021 met 
name in het teken van: het dak. Gemeente Den 
Haag had 2021 uitgeroepen tot ‘het jaar van het 
dak’ en dat was voor GBCB genoeg reden om de 
duurzame mogelijkheden op de daken te 
verkennen. Met succes! De mogelijkheden op en 
de potentie van de daken werd in kaart gebracht 
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› De logistieke hub als gamechanger 
in een circulaire economie 

Cijfers 2021 – Logistieke Hub Den Haag

2

Leveranciers 
32#

Afleverlocaties 
227#

Ritten
6.745#

Bespaard 
10.490 KG 

CO2

Verreden
32.796 km

Verscheept
1.190 Ton

› De logistieke hub als gamechanger 
in een circulaire economie 

Cijfers 2021 – Logistieke Hub Den Haag

2

Leveranciers 
32#

Afleverlocaties 
227#

Ritten
6.745#

Bespaard 
10.490 KG 

CO2

Verreden
32.796 km

Verscheept
1.190 Ton

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in het gebied. 
Participant PostNL heeft het Beatrixkwartier in juni 
2021 verlaten (is verhuisd naar Stationspostgebouw 
bij station Den Haag HS). En SOZA (het pand 
tegenover station Laan van NOI) en ook het 
Conservatorium worden herontwikkeld. We 
volgden de ontwikkelingen op de voet en zorgden 
ook dat we aangehaakt bleven bij de plannen die 
de gemeente Den Haag presenteerde.

Logistiek & Mobiliteit
Met de komst van de centrale HUB in 
2020 in het Forepark aan de rand van 
Den Haag en door inzet van elektrisch 

vervoer in de Last Mile wordt direct bijgedragen 
aan de verlaging van CO2 uitstoot, vermindering 
van de verkeersdruk en verbetering van 
leefmilieu (uitstoot en geluid). De resultaten van 
2021 vs 2020 zijn erg goed. Zo is er 10490 kg 
co2 bespaard (versus 3510 in 2020).

De tendens, en veel bedrijven doen het al, is dat 
door Corona en de verandering van werkplek 
(thuis, deeltijd op kantoor, of elders), mobiliteit 
anders wordt ingericht. Leaseauto’s gaan eruit en 
er komen flexibele vormen van vervoer voor 

terug. Al dan niet door middel van een 
mobiliteitskaart waarmee men het openbaar 
vervoer kan gebruiken, e-scooter/fiets, deelauto 
etc. (‘mobility as a service’). Het doel was en blijft 
‘spreiden en mijden’. Voorkomen van spits door 
te spreiden over dagen en tijden, en mijden van 
de spits door bijvoorbeeld (eerst) thuis te werken. 
Een actie die in 2021 is opgezet vanuit Zuid-
Holland Bereikbaar (voorheen Bereikbaar 
Haaglanden) en die is omarmd door GBCB. 

Bestuur
Onze ambitie was om een extra bestuurslid te 
werven. Helaas is dat niet gelukt. Penningmeester 
Marc Wijnands verliet RVO en dus ook GBCB. 
Zijn positie werd overgenomen door Mardi 
Brouwer (RVO). Onze ambitie van 2021 om een 
extra bestuurslid te werven in 2022 blijft staan.

Participanten 
In 2021 hebben we een staffel in het leven 
geroepen die het ook voor kleinere bedrijven 
mogelijk maakt om lid te worden (zoals huurders 
van WTC met minder dan 20 fte). Onze ambitie 
om naar 16 participanten te groeien is helaas niet 
gelukt, dus die ambitie blijft staan.

› De logistieke hub als gamechanger 
in een circulaire economie 

Cijfers 2020 - Logistieke Hub Den Haag 

1

Leveranciers 
22#

Afleverlocaties 
132#

Ritten
1418#

Bespaard 
3.510 KG 

CO2

Verreden
10.965 km

Verscheept
454 Ton

Cijfers 2020 - Logistieke HUB Den Haag Cijfers 2021 - Logistieke HUB Den Haag

Aan het eind van 2021 werd tijdens de uitgestelde 
klimaattop in Glasgow eens te meer duidelijk hoe 
urgent de noodzaak voor transitie is. UN 
Secretary-General Antonio Guterres stelde: “Our 
addiction to fossil fuels is pushing humanity to 
the brink. We face a stark choice: Either we stop 
it - or it stops us. It’s time to say: enough.” 
Je zou denken dat dit een unieke wereldwijde 
versnelling zou opleveren, maar helaas voelden 
de afspraken die in het ‘klimaatpact van Glasgow’ 
werden aangenomen als teleurstellend en niet 
passend bij de urgentie. Een extra motivatie dus 
voor ons en het bedrijfsleven om op lokaal niveau 
en vanuit een eigen initiatief stappen te blijven 
zetten richting verduurzaming.

Bedrijven/organisaties Bijdrage per jaar

> 100 medewerkers € 5000,- 

50 - 100 medewerkers € 2000,- 

5 - 50 medewerkers € 2000,- 

1 - 5 medewerkers € 400,- 
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Deze oorlog zorgt voor veel beweging op ener-
gievlak. Een versnelde wens voor onafhankelijkheid, 
lokale en duurzame energie lijkt eindelijk echt te 
zijn ontketend. Deze situatie zorgt voor nog meer 
draagvlak voor het verminderen van ons gebruik en 
vergroenen van onze energievoorzieningen.

Ook de verontrustende berichten in het rapport 
van het IPCC (maart 2022) maken ons extra alert 
aan het begin van dit jaar. De laatste zinnen in 
het rapport luiden: “The scientific evidence is 
unequivocal: climate change is a threat to human 
well-being and the health of the planet. Any 
further delay in concerted global action will miss 
a brief and rapidly closing window to secure a 
liveable future.” Ook deze duidelijke taal roept 
om versnelling.

In ons eigen land hebben de gemeenteraads-
verkiezingen een lokale stem laten horen. In Den 
Haag heeft Hart voor Den Haag zetels verloren, 
maar is nog steeds de grootste. Of zij ook een 
coalitie kunnen vormen lijkt op het moment van dit 
schrijven onwaarschijnlijk. GBCB houdt natuurlijk 
goed in de gaten wat de formatie betekent voor de 
ambities op de verscheidene thema’s, en welke 
wethouders daarbij horen. Natuurlijk zullen we te 
allen tijde onze eigen versnelling in de koers naar 
verduurzaming aanhouden.

2Het jaar 2022: versnellen
Aan de ene kant biedt het jaar 2022 het 
perspectief van live netwerken, alle ruimte 
om elkaar te ontmoeten en lokale acties op 
te tuigen door de weer geopende 
samenleving. 
Aan de andere kant is ons perspectief vanaf 
24 februari 2022 overschaduwd door de 
vreselijke oorlog in Oekraïne. Een 
gruwelijke situatie waar menigeen zich 
machteloos door voelt. Inmiddels zijn 
talloze initiatieven ontstaan om de mensen 
in het oorlogsgebied en de vluchtelingen te 
helpen. Ook in het Beatrixkwartier worden 
vluchtelingen opgevangen en is een 
inzamelingsactie gestart. In de garage van 
MN kunnen goederen worden afgeleverd 
die door de Stichting Holland-Oekraïne 
worden opgehaald en gebracht naar zij die 
het nodig hebben. 
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Thema-expert: Willem van Leeuwen (Facility 
Advisor FMO) 

Ambitie: Het terugdringen van 
restafvalstromen én het organiseren van 
inkoopadviezen. Niet alleen zorgen voor het 
goed verwerken van de afvalstromen, maar 
ook te kijken hoe er slimmer ingekocht kan 
worden. 

Onder leiding van thema-expert Willem van 
Leeuwen wordt ook in 2022 data verzameld van 
participanten om onze ambities te toetsen. De 
strategie rondom het thema afvalreductie wordt 
besproken in de geplande projectteam 
werksessies, die vier keer gepland staan dit jaar. 
De uitkomsten van de werksessies worden 
gedeeld met de participanten tijdens de GBCB 
FM Meet Up die in 2022 drie keer plaatsvindt. 
Door goed te kijken naar de materialen die via 
het afval het pand weer verlaten, wordt kennis 
verzameld die helpt om het inkoopbeleid te 
verbeteren. 
Een van de strategieën is om het percentage 
restafval voortaan ook uit te drukken in kilo per 
FTE. Dat geeft een genuanceerder beeld van het 
bereikte resultaat. En daarmee sluit deze data 
tevens aan op het landelijk dashboard 
Duurzaamheidsrapportage van de Green 
Business Club. 

Thema-expert: Equans

Ambitie: Een energieneutraal Beatrixkwartier 
voor 2030. 

GBCB heeft Equans ingeschakeld om de 
participanten op pand- en gebiedsniveau naar 
een volgende fase richting een energieneutraal 
2030 te brengen. Zij zijn begin 2022 hun 
onderzoek gestart. Dat begon met het uitvragen 
van data bij de participanten. Op 10 maart 
tijdens de eerste GBCB FM MeetUp delen zij het 
proces en de planning van het onderzoek. En op 
22 april tijdens de eerste participantenvergade-
ring zullen de eerste resultaten van de participan-
ten gepresenteerd worden. Wie wordt het groenste 
‘jongetje’ van het Beatrixkwartier? Naar aanleiding 
van de eerste onderzoeksresultaten kunnen 
concrete acties gepland worden. Hoog op de lijst 
van acties staat het onderzoeken van de haalbaar-
heid van een gezamenlijk windmolenpark of WKO.

2.1 Zero Waste & 
Circulariteit

2.2 Energiereductie
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bewoners uit het gebied. GBCB heeft 
aangeboden om zogenaamde hanging baskets 
aan lantaarnpalen te sponsoren. Dit om te 
werken aan een opfrisbeurt van de Jan van 
Riebeekstraat. Een initiatief in samenwerking met 
Haag Wonen, WijkZ en Stadsdeel Haagse Hout. 

Op de agenda staat ook een reeks borrels voor 
de Young professionals uit GBCB. Deze zullen 
georganiseerd worden in opdracht van GBCB in 
samenwerking met een externe partij.

2.4 Logistiek & 
Mobiliteit

Thema-expert: Peter van Boven & Zuid-Holland 
Bereikbaar  

Ambitie: Schoner en slimmer reizen, mobiliteit 
delen en de mogelijkheden en duurzame 
kansen die het nieuwe werken met zich 
meebrengen laten bloeien. Samen met 
toeleveranciers en participanten de Haagse 
Hub nog beter benutten.

Op gebiedsniveau zijn er inmiddels zijn twee 
elektrische deelauto’s beschikbaar in de parkeer–
garage van WTC The Hague. In samenspraak met 
de gemeente wordt tevens een plek voor 
deelauto’s gezocht in de openbare ruimte zodat de 
zichtbaarheid en vindbaarheid hiermee wordt 
vergroot. Op pandniveau kan onze partner Zuid-
Holland Bereikbaar onze leden adviseren op het 
gebied van mobiliteit. Dat gebeurt onder andere 
tijdens de eerste participantenvergadering van 
2022 op 22 april.

Thema-expert: Gemeente Den Haag & Rooftop 
Revolution  

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

We gaan in 2022 vervolg geven aan het 
onderzoek dat Rooftop Revolution in 2021 voor 
ons heeft uitgevoerd. De volgende stappen 
kunnen worden gezet in het verduurzamen van 
het dakoppervlak van het Beatrixkwartier. En er 
komen ook daadwerkelijk groene daken! Bij 
MN en mogelijk ook bij WTC. Daarnaast staat 
eind juni een dakenlunch op het programma 
om vastgoedeigenaren en bestuurders te 
informeren, inspireren en tot verdere actie aan 
te zetten. Ook zullen we tijdens het dakendiner 
de groene dakenstrijd tussen bewoners en 
bedrijven aankondigen. In de wijk 
Bezuidenhout -gesitueerd naast het 
Beatrixkwartier- worden namelijk onder leiding 
van Green2Live en in opdracht van de 
gemeente groene daken aangelegd met en bij 
bewoners! We gaan kijken hoeveel m2 zij 
hebben gerealiseerd eind 2022 en hoe ver de 
bedrijven van GBCB komen. 
Er gaat nog meer gebeuren samen met de 

2.3 Verlevendiging & 
Vergroening
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3Organisatie

3.1 Bestuur

Het 4-koppig bestuur van GBCB bestaat uit 
bestuursvoorzitter Arjen van ‘t Klooster (MN), 
Sander Wallaart (CBRE), Susanne Kamp-
Wagemans (FMO) en sinds augustus 2021 ook 
Mardi Brouwer (RVO). Door het vertrek van Marc 
Wijnands bij RVO en dus ook uit het 
Beatrixkwartier, heeft Sander Wallaart de rol van 
penningmeester overgenomen. Bart Brok (DGBC) 
bewaakt de financiën en Pamela Logjes is de 
programmanager (8 uur per week). Susanne 
Kamp-Wagemans zal in de loop van 2022 FMO 

verlaten en daarmee ook GBCB, dus we hebben 
een openstaande vacature voor bestuurslid. 

Ambitie 2022: 
twee nieuwe bestuursleden werven

3.2 Participanten 

Eind 2014 is Green Business Club Beatrixkwartier 
opgericht door founding partners Gemeente Den 
Haag, BAM, BouwInvest (WTC The Hague en 
Centre Court), MN, PostNL en de 
Bewonersvereniging Bezuidenhout. Door de 

jaren heen hebben zij gezelschap gekregen van 
Nationale Nederlanden, Cromwell, RVO, FMO, 
McDermott, de Belastingdienst en CAK. Zuid-
Holland Bereikbaar is een zeer gewaardeerde 
mobiliteitspartner. 
Inmiddels heeft Post NL het Beatrixkwartier en 
dus ook GBCB verlaten en hebben we afscheid 
moeten nemen van participant MCDermott. Wel 
is Buysse & Partners (eigenaar Zilveren Toren) 
aangesloten als participant. En zijn we in gesprek 
met Siemens.

Ambitie 2022: 
van 12 naar 16 participanten 

3.3 Bijeenkomsten 

Om de voortgang per thema te bewaken en het 
netwerken te bevorderen organiseert GBCB 
werk- en kennissessies, gerelateerd aan de 
thema’s. Daarnaast is een nieuwe bijeenkomst in 
het leven geroepen die als een paraplu dient 
voor alle thema’s, namelijk de FM MeetUp, die 
wordt drie keer per jaar georganiseerd. Natuurlijk 
vindt ook tweemaal per jaar de GBCB 
participantenbijeenkomst plaats. Verder worden 
er side events georganiseerd om de verbinding 
tussen specifieke participanten te waarborgen (bv 
Young GBCB MeetUp). Tevens zal worden 
aangehaakt bij bestaande relevante, lokale en 
nationale acties (bv. Earth Hour) en events 
georganiseerd vanuit andere GBC’s en GBCNL.

Kijk hier voor de volledige GBCB agenda 2022

Pamela Logjes 
Programmamanager

Sander Wallaart
Penningmeester
Commercial Manager, CBRE

Arjen van ‘t Klooster
Bestuursvoorzitter
Facility Manager, MN

Bart Brok 
Financial Controller,
GBCNL/DGBC

Marc Wijnands 
Voormalig penningmeester
(tot aug 2021) Plaatsvervangend 
directeur Financiën, RVO

Susanne Kamp-Wagemans
Bestuurslid
Facility Manager, FMO

Mardi Brouwer 
Bestuurslid (vanaf sept 2021)
Afdelingsmanager Facilitaire 
Zaken,  RVO
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Om GBCB op de kaart te zetten en goed 
contact te houden met de achterban en 
andere relevante stakeholders, is 
gestructureerde, constante communicatie 
nodig. Hierin is het is zaak om nog meer 
gebruik te maken van de 
communicatiekanalen van de participanten 

Financiering en Goodwill
Beatrixkwartier en quickscans van een aantal 
specifieke daken. Mede in het kader van ‘het jaar 
van het dak’. 

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

Zie verder de Jaarrekening en Begroting 2021.

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

De subsidieverstrekking via de gemeente is in 2020 
gecontinueerd en het overgebleven bedrag dient 
voor 1 april 2021 ingezet te worden. Een deel van 
dit bedrag zal worden besteed aan het in kaart 
brengen van de kansen op de daken in het 

5

Communicatie en verder vooruit te kijken. De wens is om in 
2022 hier nog meer structuur en continuïteit in te 
krijgen. Zo willen we de connectie met de 
communicatieafdelingen van de participanten 
verstevigen. Met WTC is al een eerste stap 
gezegd door in de loop van 2022 samen op te 
trekken in de communicatie rond afvalreductie.

4
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Het jaarplan 2022 is het achtste jaarplan van GBCB. Dit plan is bedoeld als 
leidraad, er kan worden afgeweken wanneer de thema’s, dan wel bepaalde 
ontwikkelingen daarom vragen.
Wij kijken er naar uit om samen met kennispartners en participanten te 
werken aan een duurzaam en toekomstbestendig Beatrixkwartier. 
GBCB werkt vraaggericht, (nieuwe) partners kunnen altijd aangeven waar zij 
kansen zien en waar zij behoefte aan hebben. Voor suggesties en ideeën 
kunt u ons bereiken via pamela@greenbusinessclub.nl. 

6Tot slot
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Inkomsten Begroting Actuals Uitgaven Inkomsten Begroting Actuals Uitgaven

Participantenbijdrage Organisatiekosten

Bouwinvest 5.000 5.000 5.000 Programmamanager 28.800 6.480 28.800

MN Services 5.000 5.000 5.000 Overige 
organisatiekosten 1.000 1.000

FMO 5.000 5.000 5.000 Verzekeringen 500 500

Wijkraad Bezuidenhout West 50 50 50 Bankkosten 150 38 150

Belastingdienst (via Bouwinvest) 5.000 5.000 5.000 Afdracht aan GBC NL 5.500 5.500 5.500

RVO 5.000 5.000 5.000 Subtotaal 35.950 12.018 35.950

Nationale Nederlanden 5.000 5.000 5.000

CAK 5.000 5.000 5.000

Cromwell 5.000 5.000 5.000 Projectkosten

Buysse (Zilveren Toren BV) 5.000 5.000 5.000 Nieuwe projecten 25.000 1.000

Acquisitie (o.a Siemens) Overige projectkosten 1.000

Subtotaal 45.050 45.050 45.050 Subtotaal 26.000 1.000

Subsidies Subsidies

Totaal 45.050 45.050 45.050 Totaal 61.950 12.018 36.950

Resultaat (16.900) 33.032 8.100

Begroting/Actuals/Prognose 2022


