Deelname aan een Keteninitiatief
Invalshoek D: Participatie
Naam en omschrijving initiatief
GBC Nederland is een impactorganisatie die lokale samenwerking op het gebied van duurzaamheid
stimuleert. Lokale GBC’s geven uitvoering aan die doelstelling door lokaal duurzame projecten uit te
voeren, waar CO2-reductie een onderdeel van uitmaakt. GBC Nederland faciliteert en ondersteunt
bestaande GBC’s met communicatie, administratie en kennisdeling. Lokale GBC’s bestaan uit de
gemeente en bedrijven, als de eindgebruikers van een bepaald gebied. Deze partijen, participanten
genoemd, delen kennis en richten zich gezamenlijk op concrete projecten en initiatieven die
daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van gebieden in Nederland en van
gebouwen die hier gevestigd zijn. Doen staat hierin voorop. Het proces verloopt als volgt:
• Met ondersteuning van GBC NL, worden kansen en uitdagingen voor het betreffende gebied
geïnventariseerd.
• Een duurzaamheidsprogramma wordt samengesteld en tegelijk worden potentiële participanten
benaderd om aan te sluiten bij de GBC.
• Met het oprichten van de stichting wordt de organisatie ingericht met een bestuur, programmaraad
en projectgroepen. De GBC is nu zelfstandig.
Onder leiding van een aangewezen programmamanager worden de participanten structureel
samengebracht om best practices uit te wisselen, kansen te benoemen en deze om te zetten in
concrete projecten.
Heezen Holding B.V. heeft zich aangesloten bij het lokale initiatief ‘Green Business Club Eindhoven
Spoorzone’. De GBC is hét samenwerkingsverband voor bedrijven en organisaties in het gebied
Spoorzone, om het tot regionale koploper te maken op het terrein van verduurzaming en groene groei.
In de komende jaren is het de ambitie om als organisatie uit te groeien tot een stevige partner voor
bedrijven en overheden zoals de Gemeente Eindhoven, om een drijvende kracht te worden voor een
duurzaam Eindhoven.
Relatie met bedrijfsactiviteiten
In de activiteiten hebben wij voornamelijk te maken met projecten op locatie en ondersteunende
activiteiten vanuit het kantoor. Dit initiatief past bij de bedrijfsactiviteiten en projectportefeuille van de
onderneming.
Uit de sloopprojecten komt bouw- en sloopafval (BSA) vrij dat in aanmerking komt voor recycling. Door
het direct her-inzetten van BSA in andere bouw- of infrastructuur projecten is het mogelijk het aantal
transport kilometers te verkleinen. Hierdoor fungeert de onderneming als het ware als een leverancier
van grondstoffen, waardoor de vraag naar nieuwe natuurlijke hulpbronnen verminderd. De
onderneming neemt deel aan een circulaire economie en realiseert een reductie van CO 2-emissie in
de keten. Een voorbeeld van een thema binnen GBC in Werkgroep Circulaire Economie & Materialen
is het project ‘Madaster / Materialenpaspoort’: in samenwerking met stichting Madaster gaat men de
materialen en producten in de bestaande gebouwen inzichtelijk maken. Met deze data wordt een
materialenpaspoort ontwikkeld waarmee verschillende stakeholders van het vastgoed een voordeel
kunnen behalen. Denk hierbij aan sloopbedrijven, bouwers, ontwikkelaars, gebruikers en eigenaren.
Materialen en producten kunnen hiermee een ‘tweede leven’ krijgen en grondstoffen zijn opnieuw
inzetbaar. Het circulair omgaan met materialen staat hierbij voorop.
Verder hebben wij verbruik van energie, en daardoor uitstoot van CO2, gereduceerd door het plaatsen
van zonnepanelen op het dak van het pand aan de Boven Zijde in Eindhoven. Hierdoor wordt
ongeveer de helft van het verbruik zelf opgewekt. De resterende elektriciteit wordt nog afgenomen van
een energieleverancier. Bij de GBC wordt door de werkgroep Energie met het project ‘Uitwisseling
Energie Spoorzone’ bekeken wat de mogelijkheden zijn om energie in de nabije toekomst met
elkaar uit te wisselen. De TU/e heeft bijvoorbeeld een warmteoverschot. Met deze (toekomstige)
werkgroep wil men onderzoeken waar kansen en (technische) mogelijkheden liggen om energie
tussen bedrijven lokaal uit te wisselen. Dit vraagstuk vergt een gedegen vooronderzoek waarbij
verschillende stakeholders betrokken worden.

Door de deelname aan GBC wordt nieuwe kennis opgedaan voor de toepassing van duurzaamheid
binnen de onderneming. Daarnaast levert de onderneming input door haar visie op kansen voor
duurzaamheid en CO2-reductie in haar bedrijfsprocessen te presenteren. Hierdoor ontstaat
betrokkenheid waarbij zowel ‘halen’ en ‘brengen’ van toepassing is.
Initiatiefnemers
GBC Nederland heeft partners die zich verbinden aan het initiatief. Deze partners zijn landelijk
opererende organisaties die hun naam actief verbinden aan het gedachtegoed en de werkwijze van
de GBC. Zij maken de oprichting van lokale GBC’s mogelijk en creëren gezamenlijk een breed
draagvlak voor het versneld en effectief verduurzamen van Nederland.

In- en output initiatief
De kosten om aan dit initiatief deel te kunnen nemen bedragen circa € 2.500,- excl. BTW per jaar.
Er wordt van leden verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren door o.a. deel te nemen aan
bijeenkomsten en keteninitiatieven, deelname aan het initiatief te publiceren wanneer daar
mogelijkheden voor zijn en input aan te leveren voor de diverse initiatieven.
Het initiatief biedt het volgende:
• Een jaarprogramma met relevante onderwerpen uit de thema’s:
Energie, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Water, Sociaal & Levendigheid, Groen, Voedsel &
Gezondheid en Afval & Circulair.
• Een actieve site met nieuws en gelegenheid om zelf nieuws met betrekking tot duurzaamheid op
te laten plaatsen.
• GBC Kennisbank: een interactief platform over duurzame gebiedsontwikkeling en -samenwerking.
De Kennisbank bestaat uit kennis, instrumenten, expertise en voorbeeldprojecten voor en door
lokale GBC’s op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling geïnspireerd op het verduurzamen
van vastgoed en duurzaam gebruik van het pand en de omgeving.
• Een aantal bijeenkomsten/kennissessies met representatieve sprekers.
• Een keteninitiatieven platform waar men de gelegenheid krijgt om de problemen waar men
tegenaan loopt in te brengen. De GBC gaat dan kijken of er meer bedrijven hetzelfde probleem
ervaren en proberen met z’n allen tot een oplossing te komen.
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