
 
 

ACHTERGROND GREEN BUSINESS CLUB  

De Green Business Club heeft als doelstelling lokale Green Business Clubs op te richten en te 

faciliteren met kennis en expertise, om zo bij te dragen aan de verduurzaming van gebieden in 

Nederland. Lokale Green Business Clubs bestaan uit eindgebruikers van een gebied en (veelal) de 

gemeente. Zij richten zich gezamenlijk kennisdeling en het uitvoeren van concrete, duurzame 

projecten. Hierbij ligt de focus op ‘mensen, planeet en waardecreatie’.  

Momenteel zijn er 16 lokale GBC’s in Amsterdam Zuidas, Den Haag Beatrixkwartier, Utrecht 

Stationsgebied, Twente, Eindhoven Spoorzone, Rotterdam Alexander, Duiven (Groene Allianties), 

Zaanstad, Arnhem Gelderse Poort, Bunnik, Waterweg, Gouda, Castricum, Amsterdam Sloterdijken, 

Capelle Fascinatio en Rotterdam Centrum. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal lokale 

GBC’s met minimaal twee per jaar zal groeien.  

PARTNER ZIJN VAN DE GBC  

Bij aanvang van een lokale GBC is er in het algemeen lokaal geen budget beschikbaar. Dit maakt ook 

dat vergelijkbare initiatieven veelal struikelen. GBC NL zorgt, indien mogelijk met ondersteuning van 

de gemeente, voor het kwartiermakerschap om de lokale GBC te realiseren. Om dit te kunnen 

bekostigen verbindt Green Business Club NL partners aan zich.  

Daarbij hebben de partners van GBC NL een bepalende rol rondom de koers en strategie van het 

platform. En helpen zij mee de GBC DoeTank mogelijk te maken. Vanuit dit platform worden 

projecten centraal uitgedacht en uitgewerkt waar meerdere lokale GBC’s zich op richten. Voor meer 

efficiëntie, synergie en schaal.  

Partners pakken indien gewenst een actieve rol in de DoeTank door actief ideeën aan te dragen, 

kennis te delen en lokale GBC’s te helpen bij het realiseren van de projecten.  

ROLVERDELING  

GBC NL kent een bestuur waar vertegenwoordigers van de landelijke partners in kunnen 

plaatsnemen, mits er een functie vacant is. Indien er bestuursfuncties vacant zijn, worden partners 

uitgenodigd hierop te solliciteren. Daarnaast wordt Colliers uitgenodigd een rol te pakken in de GBC 

DoeTank, om vanuit hier inhoudelijke waarde toe te voegen aan het GBC netwerk.  

https://greenbusinessclub.nl/landelijk/partners/colliers/ 


