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Ton Beune is tevreden. Als penningmeester 

van de Green Businessclub Twente (GBCT) 

stond hij aan de wieg van de onlangs 

gehouden – succesvolle - participantendag. 

“Hier brainstormden we over activiteiten 

waarmee we als club onze ambitie 

waarmaken: Twente in 2025 de meest 

duurzame regio van Nederland maken.” Tot 

zijn enthousiasme leverde de bijeenkomst 

veel praktische ideeën op. “Naast een 

groeiend aantal leden en bekende gezichten 

mochten we ook nieuwe participanten 

verwelkomen”, blikt hij terug. “Zo ontstond 

een mooie mix van mensen uit verschillende 

sectoren die allen bewust met de opgaven 

van deze tijd omgaan. Erg inspirerend!” 

Valkuilen getackeld

Het thema circulaire economie kreeg tijdens 

de discussie ruim aandacht. Wat daarbij naar 

voren kwam? “Dat het belangrijk is niet te 

blijven steken in abstracte termen, maar te 

werken aan zo concreet mogelijke initiatie-

ven. Elke circulaire of duurzame stap, groot 

of klein, helpt immers mee om het hogere 

doel te halen. We mikken daarbij op doen; 

niet alleen op praten.” 

TEKST  |   PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK, IKT

Wedstrijdje circulair ondernemen

Een creatieve invalshoek deze dag was het 

inbouwen van een competitief element. 

“Dat is slim en leuk. Zo ontstaat het gevoel 

dat circulair en duurzaam ondernemen 

interessant is en dat je daar als organisatie 

of bedrijf aan wilt bijdragen”, schetst Beune. 

Verder leidde de brainstorm tot plannen voor 

allerlei (thema)bijeenkomsten. Onder meer 

over de rol en betekenis van waterstof als 

duurzame energiebron voor bijvoorbeeld de 

bouw en vervoerssector. En over het meten 

Neem een aantal betrokken Twentse ondernemers en creëer de Green Businessclub Twente. Voeg 

daar duurzame (kennis)partijen aan toe. Breng dit vervolgens op smaak met zo veel mogelijk 

andere ondernemers die duurzaam willen doen. Stop het geheel in een snelkookpan en laat dit 

goed sudderen tijdens een participantendag. Zie hier het recept voor Twente om in 2025 de meest 

duurzame regio van NL te zijn.

van de CO2-voetprint van bedrijven. 

Inspiratie, kennis en meer opdoen

Ook vatten de leden het plan op om in 

2024 al het vastgoed minimaal verduur-

zaamd te hebben tot C-label. Hiervoor 

staat al een bijeenkomst gepland, zie 

www.greenbusinessclub.nl/twente. 

Binnenkort volgen ook sessies voor zon 

op daken, koppeling tussen onderwijs en 

bedrijfsleven en SDE (subsidie voor her-

nieuwbare energie). 

Uitgekookt recept 
voor duurzaamste 

regio in 2025

Ton Beune in gesprek 
met de participanten

Tijdens de participantendag introduceerde GBCT de doe-tank. Deze groep men-

sen organiseert events op het gebied van duurzaamheid, betekenisvol onderne-

men en technologie. Doel: Twente te inspireren en aan te zetten tot stappen. Ook 

helpt zij met ontwikkelen van businesscases, oplossingen die morgen zijn toe te 

passen en verkennen van oplossingsrichtingen via design-sprintsessies. Dat laat-

ste gebeurt met hulp van creatieve studenten/start-ups van ROC, Saxion en UT. 

Uw inbreng is ook welkom. Draag hiervoor – liefst uitdagende – stellingen aan. 

Denk aan: ‘De stad gaat op slot voor CO2-uitstotende voertuigen’. Geef uw ideeën 

door via twente@greenbusinessclub.nl.

DUURZAME DOE-TANK


