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Inhoud

De kracht van de gouden driehoek
Als Nederland in 2011 nog weinig met duurzaamheid bezig is, 
slaan de vier Beverwijkse ondernemers Jan Boudesteijn,  
Cees Duivenvoorde, Hans Weeren en Wil Boots de handen ineen. 
Als groene pioniers willen zij van de Wijkermeer het duurzaamste 
bedrijventerrein van Nederland maken. Bert Pannekeet van 
Milieudienst IJmond en de (toenmalige) Beverwijkse wethouder  
Robbert Jan Piet haken graag aan: ‘Zo hoort het te zijn: onder
nemers initiëren, wij van de overheid faciliteren.’ De vereniging 
GreenBiz Beverwijk is geboren.

Mooie duurzame stappen in 2021 
GreenBiz IJmond bestaat in 2021 uit de pijlers GreenBiz Green 
Deal, GreenBiz Energy, GreenBiz Circular, GreenBiz Academy en 
GreenBiz Invest. Wat waren in dit kalenderjaar de speerpunten 
van elk van deze onderdelen? En welke duurzame progressie  
is er geboekt?

8

‘ Ondernemers, pak je kans in wat wij doen’
Ben je een IJmondiale ondernemer en heb je een prachtig idee op 
het gebied van duurzaamheid? ‘Neem dan zeker contact op met 
GreenBiz IJmond’, zeggen Hans Snijders en Jan Boudesteijn. ‘Via 
onze nieuwe organisatievorm komen initiatieven echt vanuit de 
ondernemers zelf. Dus pak je kans en neem de regie in wat 
GreenBiz IJmond gaat doen. Want wij zijn ván de ondernemers  
en vóór de ondernemers.’

Colofon Vormgeving:

IDV, webdesign & development,  
video’s en animaties tot online  
marketing en grafische vormgeving.  
www.idv.nl  

Teksten:

Marc Kok (Uw Tekstschrijver)
Tel.: 0645606969
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Voorwoord
Duurzame IJmond smaakt naar meer
Ondanks de coronapandemie heeft GreenBiz IJmond ook in 2021 veel bereikt. Zo verdubbelde het 
aantal deelnemers aan het platform GreenBiz Energy en haakten we aan als partner in het Lokaal 
Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen. Bovendien gaven we de IJmond een grote circulaire impuls 
met een succesvolle deelname aan de Europese campagne Upcycle Your Waste en het opstarten 
van een e-learning platform. In het elfde levensjaar van GreenBiz IJmond hebben we dan ook veel 
mooie duurzame stappen vooruitgezet.

Voor u ligt de tweede editie van het 
maatschappelijk sociaal jaarverslag van 
GreenBiz IJmond. Hierin praten we u 
onder meer bij over wat we in 2021 met 
onze pijlers GreenBiz Energy, GreenBiz 
Academy, GreenBiz Circular, GreenBiz 
Invest en GreenBiz Green Deal hebben 
gerealiseerd.

Samen doelen nastreven
De kracht van onze publiekprivate 
samenwerking is dat ondernemers, 
overheid en onderwijs de handen 
ineenslaan om gezamenlijk de duur
zaamheid in de IJmond een flinke impuls 
te geven. Zo vertellen gedeputeerde 
Edward Stigter, onderwijsafgevaardigde 
Florus Roelofsen en ondernemer Rick 
Paardekooper in dit jaarverslag wat de 
kracht van de gouden driehoek is. Maar 
ook onderwerpen als diplomadenken, 
het belang van slimme handen en de 
Wonderful Opportunities of Waste worden 
door hen besproken.

Verbonden met uitdagingen
Naast een financieel overzicht van 2021, 

De werkgroep v.l.n.r: Lyane Peggeman,  
Anouk Miedema, Jan Boudesteijn,  
Nick Ruiter, Erik Boudesteijn en  
Erna Hilbers 
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vertellen Jan Boudesteijn (één van de 
GreenBizfounders) en Hans Snijders 
(bestuursvoorzitter GreenBiz IJmond) 
waarom er eind 2021 voor een nieuwe 
organisatiestructuur is gekozen. 
Bovendien moedigt Snijders onder
nemers aan om hun duurzame ideeën 
met hem delen. ‘Want door de verhalen 
uit de praktijk worden wij pas écht 
verbonden met de uitdagingen die  
er leven.’

Mijlpaal
Ook in het nieuwe jaar wil GreenBiz 
IJmond nieuwe mijlpalen vieren. Zo 
zullen voorjaar 2022 de eerste  
studenten aan onze opleiding voor 
Junior Consultant Duurzaamheid 
afstuderen. Dat doen deze enthousiaste 
mbo’ers op het ROC Nova College,  
onze duurzame partner met wie we 
sinds 2018 vraaggestuurd onderwijs 
ontwikkelen.

Save the date!
Vergeet bovendien niet om de datum  
19 mei 2022 in uw agenda vrij te 

houden. Als corona het toelaat, zullen 
wij op deze duurzame donderdag hét 
sustainable symposium voor onder
nemend IJmond organiseren. Naast een 
leerzaam, interactief en smaakvol 
programma vindt dan tevens de 
uitreiking van de IJmond Duurzaam 
Award plaats. Onder het motto Business 
& Bites zullen we onze opgedane kennis 
en kunde voor en door ondernemers in 
een feestelijke setting met elkaar delen. 
Het symposium duurt van 13.00 tot 
18.00 uur, waarbij het voetbalstadion 
van Telstar in VelsenZuid de plaats van 
handeling is.

U ziet het, een duurzame IJmond 
smaakt naar meer! Doet u ook mee?

Werkgroep GreenBiz IJmond

WIST JE DAT? 
ambassadeurs in de IJmond  
op de zeven bedrijventerreinen  
actief zijn?42
energiescans zijn uitgevoerd  
via GreenBiz IJmond en  
197 bedrijven één of meer  
maatregelen hebben gerealiseerd? 

426
Meer dan 220 afvalscans  
zijn uitgevoerd?220

GreenBizIJmond
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2030 komt er razendsnel aan. Volgens 
gestelde klimaatdoelen moet Neder
land dan 49 procent minder CO2 
uitstoot hebben in vergelijking met 
1990. Dus heeft ook Edward Stigter, als 
klimaat en energiegedeputeerde van 
de provincie NoordHolland, ‘grote 
ambities ten aanzien van het klimaat.’
‘We zijn hard aan de slag en dat raakt 
uiteindelijk alles en iedereen’, zegt  
Stigter, die tevens in de adviesgroep 
van GreenBiz IJmond zit. ‘Want waar 
halen we onze duurzame energie 
vandaan? Hoe moeten we onze 
woningen verwarmen? Hoe regelen we 
ons vervoer? En hoe pakken bedrijven 
hun CO2reductie aan?’

Elkaar nodig hebben 
Volgens Stigter kunnen we de klimaat
doelen alleen met elkaar realiseren. 

Als Nederland in 2011 nog weinig met duurzaamheid bezig is, slaan de vier  

Beverwijkse ondernemers Jan Boudesteijn, Cees Duivenvoorde, Hans Weeren  

en Wil Boots de handen ineen. Als groene pioniers willen zij van de Wijkermeer  

het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland maken. Bert Pannekeet  

van Milieudienst IJmond en de (toenmalige) Beverwijkse wethouder  

Robbert Jan Piet haken graag aan: ‘Zo hoort het te zijn: ondernemers initiëren,  

wij van de overheid faciliteren.’ De vereniging GreenBiz Beverwijk is geboren.

De kracht van de  
   gouden driehoek

Overheid, Ondernemers en Onderwijs  
streven samen verduurzaming na

‘Dat vind ik het mooie aan GreenBiz 
IJmond, waarin we als publiek private 
samenwerking succesvol opereren.  
We kunnen vanuit de overheid mooie 
ambities formuleren, subsidies 
verstrekken of regels en wetgeving 
opstellen. Maar daarmee verandert er 
niet automatisch iets. Als we willen dat 
ondernemers zonnepanelen op hun 
bedrijfsdaken leggen, zijn zij degene 
om dat daadwerkelijk te doen. Wij 
kunnen hen daarin ondersteunen via 
subsidies op duurzame investeringen. 
Daarnaast hebben we vakmensen 
nodig die zonnepanelen kunnen 
installeren. Het onderwijs vormt dus 
ook een essentiële schakel. Het  
mooie van GreenBiz IJmond is dat het 
overheid, ondernemers en onderwijs in 
één aanpak bij elkaar brengt. Ik ken in 
Nederland niet veel voorbeelden 

waarin dit zo doeltreffend, als  
een soort gouden driehoek, is  
vormgegeven.’

Extra geld voor gemeenten
Volgens de wettelijke verplichting 
milieubeheer moeten bedrijven 
milieugerichte maatregelen nemen als 
zij hun investeringen binnen vijf jaar 
kunnen terugverdienen. ‘Die plicht 
bestaat al 25 jaar, maar hij wordt niet 
voldoende nageleefd. 80 tot 90 procent 
van de ondernemingen doet hier niet 
genoeg aan’, geeft Stigter aan. ‘Dat is 
niet per se onwil. Er zijn ook bedrijven 
die op dit moment puur aan het 
overleven zijn of die niet weten 
waaraan ze moeten voldoen. Om het 
nalevingstekort te verminderen, 
hebben we als provincie nu 8 miljoen 
euro beschikbaar gesteld aan de 
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NoordHollandse gemeenten en 
toezichthouders. Dat geld is niet alleen 
bedoeld om te handhaven, maar juist 
ook om bedrijven te adviseren, 
faciliteren én te helpen in het treffen 
van die maatregelen. Zo hopen we dat 
gemeenten en omgevingsdiensten ook 
kleinere bedrijven gaan opzoeken. En 
daar een energieadvies aan koppelen, 
plus een advies hoe ondernemers tot 
snelle uitvoering kunnen overgaan. Het 
is een proces van stimulering dat in de 
IJmond via GreenBiz al goed verloopt.’

Verbeter het imago
Eén van de grootste problemen op het 
elektriciteitsnetwerk is momenteel de 
netcongestie, zegt Stigter. ‘Er moet flink 
geïnvesteerd worden in een nieuwe 
infrastructuur, want er kan via het net 
onvoldoende stroom worden geleverd. 
De netbeheerders hebben met stip op 
1 veel arbeidskrachten nodig, maar die 
zijn in de elektrotechnische beroepen 
erg moeilijk te vinden. Hoewel je in de 
elektrotechniek goed kunt verdienen, 
zijn er te weinig mensen die hiervoor 
kiezen. Hoe we dat kunnen oplossen? 
Misschien moeten we voor de elektro
technische, duurzame beroepen nu 
een campagne met een beklijvende 
slogan lanceren. Zoals je vroeger had 
met de campagne om meer school
meisjes voor bètavakken te laten 
kiezen. Dat werd gedaan met de kreet 
Een slimme meid is op haar toekomst 
voorbereid. Dat sprak aan. Waarom 
noemen we elektriciens nu bijvoor
beeld niet Energy Transition Manager. 
Dat klinkt al stoerder. Het mooie van 
GreenBiz is dat we met ROC Nova 
College ook het onderwijs aan tafel 
hebben. Zij weten ongetwijfeld beter 
hoe je de jeugd moet aanspreken.’

Bereik moeders
Florus Roelofsen heeft als bestuurs
voorzitter van ROC Nova College 
eveneens zitting in de adviesgroep van 
GreenBiz IJmond. Hij weet dat de liefst 
46.000 vacatures die de duurzaam
heidsbranche begin 2022 telde, niet 

zomaar zijn ingevuld. Het oplossen van 
het grote tekort aan bijvoorbeeld 
zonnepaneleninstallateurs of verduur
zamingsadviseurs vormt een uitdaging.
‘We moeten vooral de moeders van 
onze scholieren zien te bereiken’, 
vertelt Roelofsen. ‘Zij hebben namelijk 
de grootste invloed op de opleidings
keuzes van hun kinderen. Daarom zou 
een invloedrijk magazine als de Linda 
eigenlijk een keer helemaal over het 
thema techniek moeten gaan. Dan 
krijgen de moeders van onze jeugd een 
veel beter beeld van wat werken in de 
duurzaamheidsbranche inhoudt.’
Roelofsen pleit ook voor een andere 
benadering. ‘Als iemand zegt dat hij  
iets voor het milieu wil doen, ga dan 
niet als eerste voor een bureaubaan bij 
een natuurvereniging. Ga dan juist bij  
Tata Steel werken, want bij zo’n bedrijf 
is verreweg de grootste milieuwinst te 
boeken. Dán zorg je voor veel toe
gevoegde waarde bij onze gezamenlijke 
klimaatambitie. Dus kies voor een 
opleiding in duurzame techniek.’

Junior Consultant Duurzaamheid
Dat er in de energietransitie een grote 
behoefte aan adviseurs zou ontstaan, 
zag GreenBiz jaren gelden al. Daarom is 
in 2018 door ROC Nova College de 

vraaggestuurde opleiding Junior 
Consultant Duurzaamheid (JCD) 
ontwikkeld. Voorjaar 2022 studeren de 
eerste mbo’ers van deze 3jarige 
opleiding af. ‘Een mooie mijlpaal’, zegt 
Roelofsen. ‘Hopelijk kunnen we die 
vieren door ook goed te laten zien waar 
die jongens en meiden terechtkomen. 

De kracht van de  
   gouden driehoek

Lees verder op volgende pagina ->

WIST JE DAT? 
februari de Upcycle  
Your Waste- startconferentie  
is georganiseerd?12
bedrijven hebben werkgroep  
Circulair opgericht en deze  
bedrijven nemen zelf initiatieven. 

8
De circulaire opleiding via  
Upcycle Your Waste is opgeleverd.UYW
van de UYW-partners een  
afvalmanagementgids heeft  
ontwikkeld met praktische tips?

1

Florus Roelofsen Rick Paardekooper Edward Stigter
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We moeten uitdragen dat je na het 
volgen van deze opleiding verzekerd 
bent van een baan en heel veel 
keuzemogelijkheden hebt. Dat moeten 
we echt voor elkaar krijgen, want 
momenteel lopen de nieuwe aan
meldingen voor onze JCDstudie met  
prachtige carrièremogelijkheden  
juist terug.’

Diploma-denken
Roelofsen ziet dat veel duurzaamheids
functies schreeuwen om nu ingevuld te 
worden. ‘De snelheid om mensen naar 

de arbeidsmarkt te brengen, moet 
enorm omhoog. Ik had januari 2022 
een gesprek met de CEO en HR 
directeur van Tata Steel. CEO Hans van 
den Berg vertelde me dat Tata Steel 
wat meer los begint te komen van dat 
diplomadenken. Zij merken namelijk 
dat ze nu niet de goede doelgroep 
weten te vinden om binnen het bedrijf 
te halen’, geeft Roelofsen aan.

Slimme handen 
‘Als je iemand een functietraining geeft, 
wordt dat in Nederland snel als een 

diskwalificatie gezien. Maar waar het 
nu omgaat, is dat we snel een grote 
groep mensen klaarstomen om nú de 
duurzame klussen te klaren. Zorg 
daarom dat we rap genoeg zonne
paneleninstallateurs afleveren. En als 
over vijf jaar, platgezegd, alle panelen 
zijn geïnstalleerd, gaan we ze wat 
anders leren.’
Roelofsen geeft aan dat mensen met 
‘slimme handen’ nodig zijn. ‘Als je 
slimme handen hebt en je bent in staat 
om op de werkplek zelf een oplossing 
te bedenken die goed werkt? Dan zijn 

Barbecue Heemskerk Barbecue Velsen

Circulaire producten  
van de wowfabriek
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we op zoek naar jou. Dan leren wij je 
het vak en kun je vlot aan de slag.’

Circulair brainstormen
Een belangrijke duurzame ontwikkeling 
is dat GreenBiz IJmond februari 2021  
is aangehaakt bij het Europese project 
Upcycle Your Waste. Via de pijler 
GreenBiz Circular zijn er sindsdien veel 
IJmondiale ondernemers geïnteres
seerd geraakt om voor hun restafval 
herbruikbare kansen te zoeken, weet 
ondernemer Rick Paardekooper. ‘Via 
GreenBiz Circular zijn we met een 
groep van ongeveer 8 IJmondonder
nemers zó enthousiast geworden, dat 
we een werkgroep circulair hebben 
opgericht. Elke twee weken vergaderen 
we online met elkaar en bespreken 
actuele circulaire trends. Neem de 
pandemie, waardoor we miljoenen 
kilo’s aan gebruikte spatschermen  
over hebben. Door er achterwanden 
voor keukens van te maken, geef je 
spatschermen een mooi tweede leven.’

Plastic uit de gracht
Het ontsteken van een duurzaamheids

WIST JE DAT? 
De GreenBiz IJmond-pijler Educatie is veranderd naar Academy?

De GreenBiz IJmond-pijler Circulair is veranderd naar Circular?

het aantal personen is van de GreenBiz IJmond werkgroep? Namelijk:
Lyane Peggeman, Erna Hilbers, Nick Ruiter, Anouk Miedema, Jan Boudesteijn
Erik Boudesteijn, Sandra van Roode.

Ons motto ‘Samen en lokaal bedrijven verduurzamen’ is?

Onze bevlogen ambassadeur Ellen van Tongeren helaas is overleden in juni 2021.

het aantal succesvolle georganiseerde webinars is?  Namelijk netwerkcongestie,  
HIRB- subsidieaanvraag en resultaten afvalscans.

het aantal succesvolle barbecues is, georganiseerd in Velsen en  
Heemskerk (De Houtwegen).

Er een stichtingsovereenkomst is getekend om de samenwerking tussen  
het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid (=PPS-constructie) vast te leggen?

Academy
Circular

7
Motto

Ellen
3
2

PPS

vlam is eenvoudig. Dat blijkt als 
Paardekooper klanten meeneemt naar 
Amsterdam. ‘Dan gaan we plastic uit de 
gracht vissen. Na 60 petflessen zeg ik: 
dit gaan we recyclen tot een nieuwe 
vergaderstoel. Sinds 14 februari 2022 
hebben we tientallen van dergelijke, 
prachtige circulaire producten in de 
verkoop. Via onze WOW Fabriek  
aan de Kennemerlaan in IJmuiden 
willen we anderen graag inspireren  
om ook circulair te denken én te doen.’

Wonderful Opportunities  
of Waste
Als ondernemers hun kantoormeubilair 
vernieuwen, worden oude bureaus 
vaak bij het grofvuil gezet. ‘Een gemiste 
circulaire kans’, ziet Paardekooper, 
‘want van de bladen kun je bijvoorbeeld 
schilderijen, whiteboards en allerlei 
andere soorten wandversieringen 
maken. Terwijl je van de onderstellen 
weer kapstokken, fotolijstjes en lampen 
kunt fabriceren. Wij proberen circulaire 
producten de WOWfactor te geven, 
waarbij deze afkorting staat voor 
Wonderful Opportunities of Waste.  

Bij dit project werken ondernemers 
samen met Omgevingsdienst IJmond 
en ROC Nova College dat stagiaires 
levert. Via deze hub geven we een 
gezamenlijke social return om slimmer 
met onze aarde om te gaan.’

‘Doe ook mee!’
De WOWdoelstelling is om bedrijven 
met elkaar in verbinding te brengen. 
‘En dat we de IJmond gezamenlijk 
slimmer maken op het gebied van 
circulariteit’, vertelt Paardekooper. 
‘Daarom roepen we IJmondiale 
ondernemers op om bij ons aan te 
haken, zodat we tot nieuwe samen
werkingen komen. Willen bedrijven  
een verkenning van wat hun circulaire 
kansen zijn? Dan denken we graag 
mee. Heb je al een circulair product 
waarmee je een groter marktaandeel 
wilt bereiken? En wil je je producten 
laten zien in onze fysieke winkel of  
op de website wowfabriek.nl? Dan  
ben je van harte welkom. Je kunt 
contact met me opnemen via  
rick@rpaardekooper.nl en  
06 - 51 44 88 44.’

 ‘Via GreenBiz Circular zijn we met een groep van ongeveer 
tien IJmond-ondernemers zó enthousiast geworden, dat we 

een werkgroep circulair hebben opgericht.’
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GreenBiz IJmond heeft haar ambi
ties voor de toekomst vastgelegd in 
het meerjarenplan 20212024. Het 
duidelijke streven is om de zeven 
deelnemende bedrijventerreinen in 
de IJmondgemeenten Velsen, Bever
wijk, Heemskerk en Uitgeest zo snel 
mogelijk energiepositief te maken. Dat 
betekent dat bedrijven in de toekomst 
meer duurzame energie moeten gaan 
opwekken, dan dat ze verbruiken.

GreenBiz IJmond bestaat in 2021 uit de pijlers GreenBiz Green Deal, GreenBiz 

Energy, GreenBiz Circular, GreenBiz Academy en GreenBiz Invest. Wat waren in dit 

kalenderjaar de speerpunten van elk van deze onderdelen? En welke duurzame 

progressie is er geboekt?

Mooie duurzame  
stappen in 2021 

Wat hebben de pijlers van GreenBiz IJmond  
dit jaar bereikt?

Verdubbeling Energy-deelnemers
Een voorname rol is hierbij weggelegd 
voor GreenBiz Energy. Bij dit plat
form leggen IJmondiale ondernemers 
zonnepanelen op hun bedrijfsdaken en 
wekken ze op deze manier zelf groene 
stroom op. Als deze ondernemers meer 
duurzame energie genereren dan dat 
ze verbruiken, verhandelen ze het over
schot met hun ondernemende buren 
op het bedrijventerrein. Zo wordt een 
eigen lokale energiemarkt gecreëerd.
Om uiteindelijk tot zeven energiepo
sitieve bedrijventerreinen te komen, 
moeten er uiteraard zoveel mogelijk 
bedrijven deelnemen. Begin 2021 zat 
GreenBiz Energy op 17 aangesloten 
bedrijven met twee daken gevuld met 
zonnepanelen. Eind 2021 is dat aantal 
verdubbeld tot 34 aangesloten bedrij
ven, waarbij vijf ondernemingen via 
zonnepanelen groene stroom produ
ceren en dat ook leveren aan andere 
GreenBiz Energydeelnemers. Deze 34 
bedrijven verbruiken op jaarbasis 1,5 à 
2 miljoen kWh aan stroom. Inmiddels 
wordt via GreenBiz Energy de helft van 
deze hoeveelheid kilowatturen  
zelf duurzaam opgewekt via eigen 
zonnepanelen.

Uitbesteden en focus
Vanaf 31 december 2021 hebben 
we de operationele uitvoering van 
het energieplatform uitbesteed aan 
Edmij. Deze energie en dataspecialist 
is in deze branche sterk in backoffice 
werkzaamheden en zorgt voor een 
efficiëntere administratie van GreenBiz 
Energy. Bijkomend voordeel van deze 
uitbesteding is dat GreenBiz IJmond 
zich nu nóg beter kan focussen op waar 
we het sterkst in zijn: het informeren, 
stimuleren en ontzorgen van bedrijven 
die duurzaam willen ondernemen.
De groei in 2021 van het eigen ener
gieplatform is onder meer mogelijk 
gemaakt dankzij communicatiecampag
nes. Zo zijn er in Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest grote billboards geplaatst. 
Bovendien is GreenBiz Energy gepro
moot via LinkedIn.

Stroom opslaan
Naast de onderlinge handel van groen 
opgewekte stroom wil GreenBiz Energy 
meer waarde bieden aan de deel
nemende bedrijven. Dat heeft geleid 
tot een verkenning op het gebied van 
energieopslag. Zo is een samenwerking 
gestart met een bedrijf dat achter de 
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Mooie duurzame  
stappen in 2021 

stroommeters accu’s kan plaatsen. Het 
idee is om in die accu’s groene stroom 
op te slaan, zodat je die ook op een 
later moment kunt gebruiken. Eind 
2021 zijn deze accu’s nog niet geplaatst, 
maar dankzij de verkenning weten we 
inmiddels wel wat we ermee willen en 
kunnen doen.

Flex BT
Een tweede uitbreiding van de Green
Biz Energydiensten die in 2021 in gang 
is gezet, is het project Flex BT. Dit is een 
afkorting voor energieflexibiliteit op be
drijventerreinen. Bij dit project, waarbij 
ook TNO en andere partners betrok
ken zijn, gaan we gebruikmaken van 
sensoren. Deze zullen gaan meten hoe 
bij bedrijven de processen verlopen 
en waar de pieken en dalen van het 
energieverbruik zitten. Hierbij wordt 
onder meer gekeken of de processen 
zó kunnen worden ingericht, dat het 
energieverbruik met minder pieken en 
dalen gepaard kan gaan. Als je deze 
inzichten hebt, kun je bijvoorbeeld op 
een gunstiger moment je stroom inko
pen, omdat het dan goedkoper is. Het 
eindresultaat van dit project wordt een 
scan, waarmee straks de bedrijfspro
cessen en het energieverbruik van hele 
bedrijventerreinen in kaart kan worden 
gebracht. In 2021 is met de opstartfase 
begonnen. Een aantal bedrijven test 
hierbij hoe we het beste de gewenste 
gegevens kunnen meten, checken en 
valideren.

Green Deal
Naast de 34 deelnemende bedrijven 
aan GreenBiz Energy, zijn er in onze re
gio veel meer ondernemingen die zich 
gecommitteerd hebben aan het ver
duurzamen. Inmiddels hebben zo’n 65 
IJmondiale bedrijven hun handtekening 
gezet onder de GreenBiz Green Deal. 
Daarmee spreken zij met GreenBiz 
IJmond, hun eigen gemeente (Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk of Uitgeest) en 
ook de provincie NoordHolland af, dat 
de onderneming zich zal inspannen 
om duurzaamheidsmaatregelen te 
realiseren. Als tegenprestatie worden 
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HIRB+ duurzaamheid subsidie
Zo stelde de provincie Noord Holland 
in 2021 bijvoorbeeld 2,5 miljoen euro 
subsidie beschikbaar. Wilde een 
ondernemer zonnepanelen op zijn dak 
leggen? Dan kreeg hij, vanuit  
deze HIRB+ duurzaamheid subsidie,  
10 procent vergoed. Voor andere duur
zame investeringen, zoals de aanschaf 
van warmtepompen, ledverlichting, 
oplaadpalen en isolatiemateriaal, is 
zelfs 20 procent gesubsidieerd.
Hoewel deze provinciale gelden 
voor alle NoordHollandse bedrij
ven beschikbaar zijn, hebben Green 
Dealdeelnemers een streepje voor. Zij 
worden namelijk door GreenBiz IJmond 
persoonlijk benaderd en actief geïnfor
meerd als deze kansen zich voordoen. 
Mocht een ondernemer niet weten hoe 
hij een subsidieaanvraag moet indie
nen? Dan ontzorgt GreenBiz hierbij.
Mede dankzij deze proactieve rol 
van GreenBiz hebben 34 IJmondiale 
bedrijven in 2021 gebruik gemaakt van 
de HIRB+ duurzaamheid subsidie. Zij 
gaan in totaal voor bijna 6 miljoen euro 
investeren in duurzaamheidsmaatre
gelen, waarbij per investering 10 of 20 
procent wordt bijgedragen vanuit de 
provincie NoordHolland. In totaal gaat 
er dus een kleine miljoen euro sub
sidiegeld naar de IJmond. Een aantal 
IJmondondernemers dat gebruik heeft 
gemaakt van de HIRB+ subsidie, is op 
deze manier in aanraking gekomen met 
de Green Deal. Zij hebben en passant 
de Green Deal ondertekend, hetgeen 
een mooie bonus is.

Succesvolle energiescans
Sinds medio 2019 heeft GreenBiz 
IJmond ondernemingen ook gesti
muleerd om een energiescan van het 
eigen bedrijfspand te laten uitvoeren. 
Deze scans zijn gedaan door Klimaat
route, waarbij voor elk bedrijf een 
verduurzamingsaanpak op maat is 

ontwikkeld. Hoewel het actief promo
ten van deze energiescans in 2021 was 
afgerond, kregen alle deelnemende 
bedrijven actieve nazorg. Denk aan  
begeleiding in de verdere uitvoering 
van de maatregelen, zoals het aan
vragen en beoordelen van offertes.
De voorlopige resultaten mogen we 
uitstekend noemen. Klimaatroute heeft 
in totaal bij 426 IJmondiale bedrijven 
energiescans uitgevoerd. Velsen was 
koploper met 163 deelnemende on
dernemingen, gevolgd door Beverwijk 
(106), Heemskerk (92) en Uitgeest (65). 
Van deze ondernemers hadden er eind 
2021 al bijna 200 maatregelen geno
men om hun energieverbruik signifi
cant te reduceren. Zij hebben daarbij 
ruim 2,5 miljoen euro geïnvesteerd, 
waarmee gezamenlijk een jaarlijkse 
reductie van 2.000 ton aan CO2uitstoot 
is gerealiseerd. Dit staat gelijk aan het 
planten van 100.000 bomen die elk  
20 kilogram CO2 opnemen. Als we 
kijken naar het stroomverbruik, wordt 
er gezamenlijk op jaarbasis zo’n 3,2 mil
joen kWh bespaard. Dit staat gelijk aan 
een besparing van het elektriciteits
verbruik van bijna 1.200 woningen.

Eis energielabel C
Deze duurzame ontwikkeling is ook 
belangrijk richting 1 januari 2023. 
Vanaf die datum moet namelijk elk 
kantoorgebouw wettelijk een afgemeld 
energielabel C of beter hebben. Een 
screening via openbare data laat zien 
dat de IJmond in totaal 752 kantoorlo
caties met een oppervlakte van meer 
dan 100 vierkante meter telt. Van de 
392 grote kantoren in Velsen, hadden 
er eind 2021 nog maar 90 een afge
meld energielabel C of beter. Ook in 
Heemskerk (70 van 191), Beverwijk 
(37 van 157) en Uitgeest (13 van 42) 
voldoet pas een minderheid aan de 
minimale labeleis.
GreenBiz IJmond heeft in 2021 een 

WIST JE DAT? 
GreenBiz samenwerkt met TNO 
aan het ontwikkelen van een 
Flexscan, zodat we inzichtelijk 
kunnen maken hoe we netwerk-
congestie kunnen bestrijden?  

In 2021 is er voor 894.823 kWh 
over het platform GreenBiz 
Energy is gegaan?  

Meer dan 130.000 kWh is opge-
wekt door door deze deelnemers?  

voor individuele bedrijven een 
businesscase is doorgerekend 
voor batterijopslag achter de 
meter en dat er in 2022 als 
deeloplossing voor netcongestie 
verder wordt uitgewerkt?

TNO

894.823 kWh

130.000 kWh

netcongestie 

de Green Dealdeelnemers door de 
drie andere partijen geïnformeerd, 
ondersteund en ontzorgd als er zich 
mooie verduurzamingsmogelijkheden 
aandienen.

‘Hoewel deze provinciale gelden  
voor alle Noord-Hollandse bedrijven  

beschikbaar zijn, hebben  
Green Deal-deelnemers een  

streepje voor.’
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subsidie vanuit Provincie Noord 
Holland ontvangen om de bedrijven 
met een te laag energielabel in 2022 te 
ondersteunen. Dit kan worden gedaan 
door ondernemingen te informeren 
en financieel te ondersteunen via een 
collectieve aanpak. Zo kunnen aan 
bedrijven gratis scans of korting op 
energielabelafmelding worden  
aangeboden.

Analyse resultaten
GreenBiz IJmond heeft In 2021 met  
alle Green Dealdeelnemers ook  
alle behaalde resultaten gemonitord. 

Via een persoonlijk gesprek worden 
met de ondernemer de voor hem 
geadviseerde maatregelen door ge
nomen. Elk bedrijf levert hierbij zijn 
actuele energiege gevens aan, zodat 
GreenBiz IJmond kan aangeven waar 
de onderneming duurzaam staat.  
Er wordt dan met elk bedrijf afzonder
lijk besproken welke groene plannen  
er nog zijn en of GreenBiz IJmond  
hier een ondersteunende rol  
in kan spelen. Deze jaarlijkse  
gesprekken worden door Green 
Dealdeelnemers als een mooie 
meerwaarde gezien.

Circulaire economie
GreenBiz IJmond heeft in 2021 tevens 
stappen gezet op het gebied van 
circulariteit. Zo was er in februari de 
startconferentie van het Europese 
project Upcycle Your Waste. Met Harm 
Edens als presentator werd via een 
digitale presentatie in meerdere Eu
ropese landen het officiële startschot 
gegeven. Dit bleek een schot in de roos, 
aangezien er direct veel exposure was 
voor het project, dat we in de IJmond 
onder de naam GreenBiz Circular heb
ben uitgerold.
Ons doel is dat we via deze Green
Bizpijler bij minimaal honderd 
deelnemende IJmondbedrijven een 
afvalreductie van 20 procent gaan be
reiken. Naast de duurzame winst, levert 
dat bedrijven per saldo ook financieel 
gewin op. Want je zorgt én voor nieuwe 
grondstoffen én je kosten voor afval
verwerking gaan omlaag.
Om dit voor elkaar te krijgen, hebben 
we bedrijven geïnformeerd dat een 
deel van hun bedrijfsafval vaak kan 
worden hergebruikt als het wordt 
omgezet naar nieuwe grondstoffen. 
Bovendien hebben we 220 afvalscans 
uitgevoerd. Om inzicht te kunnen 
krijgen op het gedrag van ondernemers 
hebben we tevens interviews gedaan 
om de beperkingen en mogelijkheden 
van circulariteit in kaart te brengen. 
GreenBiz Circular is gevraagd mee te 
denken over een afvalhub.
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Detailadvies en digitale scan
Het vervolg op de afvalscans is dat we 
begin 2022 voor 25 kansrijke bedrijven 
een speciaal detailadvies gaan maken. 
De ViVa! Zorggroep mag hier bijvoor
beeld aan meedoen met twee locaties. 
De bevindingen en verbeteringen van 
het detailadvies kan deze organisatie 
vervolgens kopiëren naar alle andere 
locaties. En doet er bijvoorbeeld ook 
een garage aan het maatwerkadvies 
mee? Dan stellen we die resultaten 
eveneens beschikbaar aan andere 
garages.
Een succes van de afvalscan is dat we, 
dankzij het leertraject, een digitale 
afvalscan hebben kunnen ontwikke
len. We gaan kijken of we die, naast 
Omgevingsdienst IJmond, ook bij 
andere omgevingsdiensten kunnen 
gaan aanbieden als een extra tool voor 
relatiebeheerders. Vullen bedrijven de 
afvalscan in? Dan krijgen ze een advies 
op maat.

Handige documenten
Rondom afvalstromen is uiteraard 
wetgeving van kracht. Omdat deze 
niet altijd eenvoudig is, heeft GreenBiz 
Circular speciaal voor ondernemers 
een document gemaakt. Hierin staat 
handige informatie die ondernemers 
informeren welke wetten er gelden als 
ze met hun bedrijfsafval de circulaire 
weg inslaan. Dit document is via de 
website greenbizijmond.nl beschikbaar. 
Voor ondernemers die zelfstandig de 
circulaire stap willen maken, maar niet 
weten hoe ze dat moeten aanpakken, 
is er het afvalmanagementboekje 
gemaakt. Hiermee worden zij stap voor 
stap op weg geholpen. 2021 stond voor 
GreenBiz Circular in het teken van het 
ontwikkelen van tools en een stukje 
begeleiding van bedrijven, in 2022 gaan 
we die begeleiding intensiveren.

uitgelegd. Ten tweede is er de cursus 
Upcycle Your Waste. Deze is ideaal voor 
ondernemers, die binnen hun bedrijf 
een medewerker willen opleiden tot 
een expert op het niveau van bedrijfs
specialist circulariteit. Deze cursus is 
bijzonder geschikt voor het mkb en ook 
voor medewerkers van grote bedrijven 
die meedoen aan GreenBiz Circular en 
aan vermindering van restafval willen 
doen. Na het succesvol volgen van deze 
vierdelige cursus ontvangen deel
nemers een certificaat.
Voor de diehards die vol voor circu
lariteit willen gaan, is er een derde 
elearning mogelijkheid. Hierbij werkt 
GreenBiz IJmond samen met een  
aantal universiteiten, waaronder 
GreenBizpartner TU Delft. Zij stellen 
duurzame kennis beschikbaar via  
hun digitale kanalen. Van de TU Delft 
mogen wij één van hun MOOC’s  
(Message Online Open Courses) aan
bieden, door op ons GreenBizplatform 
een link naar deze cursus te plaatsen.

GreenBiz Academy
Zoals in ons eerste jaarverslag uit
gebreid beschreven, heeft GreenBiz 
IJmond in 2018 aan onderwijspartner 
ROC Nova College gevraagd om een 
duurzaamheidsopleiding op te zetten. 
Vervolgens is in recordtempo de krach
tige mbo4+ opleiding Junior Consul
tant Duurzaamheid (JCD) ontwikkeld. 
Augustus 2019 zijn de eerste studenten 
begonnen aan deze driejarige witte 
boordentechneutenopleiding, die 
uniek is in Nederland. Voorjaar 2022 
bereikt de GreenBiz Academy (tot 2021 
GreenBiz Educatie geheten) een nieuwe 
mijlpaal. Dan zullen namelijk de eerste 
leerlingen afstuderen. Daarmee zijn zij 
als allround duurzaamheidsspecialist 
in staat om bedrijven te adviseren over 
alle duurzame technische vragen.

Werkgroep circulair
Een leuke spin-off is dat een enthou-
siaste groep IJmondbedrijven inmid
dels een speciale werkgroep circulair 
ondernemen heeft gevormd. Zij verga
deren elke twee weken over kansen die 
zich voordoen en ontwikkelen nieuwe 
formules. Zo vertelt ondernemer Rick 
Paardekooper elders in dit jaarverslag 
bijvoorbeeld over de WOW Fabriek, 
waarbij afgeschreven materialen een 
tweede leven krijgen.

E-learning platform
Vanuit de ontwikkeling van GreenBiz 
Circular is ook een handig en leerzaam 
elearning platform ontstaan. Hierdoor 
kunnen ondernemers en werknemers 
via een digitale manier hun duurzame 
kennis bijspijkeren. Zo kun je vanachter 
de computer allerlei voorlichting vinden 
en bovendien opleidingen en cursus
sen volgen.
Dat kan op drie verschillende niveaus. 
Zo zijn er ten eerste informatieve 
animatiefilmpjes, waarbij helder 
de kansen van circulariteit worden 

 ‘De JCD-studenten kregen de opdracht om het energie label 
van het bedrijfspand te bepalen. Dit is een actueel onder-

werp, aan gezien alle kantoren vóór 1 januari 2023 minimaal 
afgemeld energielabel C moeten hebben.’ 
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Dankzij voortschrijdend inzicht zal  
de opleiding voor Junior Consultant 
Duurzaamheid zich steeds verder door
ontwikkelen en verbreden. Daarom is in 
2021 naast de poot energietransitie ook 
het actuele onderwerp circulariteit aan 
het studiemateriaal toegevoegd. 
ROC Nova College overlegt elk kwar
taal met een werkgroep van GreenBiz 
IJmondbedrijven over welke updates 
en moderniseringen van de opleiding 
gewenst zijn. Zo zal er continu vraag
gestuurd onderwijs worden geleverd, 
waarbij snel en accuraat aan de actuele 
duurzame behoeften van de onderne
mers wordt voldaan. Zo zorgen we dat de 
eindexamenkandidaten na het behalen 
van hun diploma ook daadwerkelijk 
geschikt zijn voor de arbeidsmarkt.
In een latere fase zal ROC Nova College 
onderdelen van de opleiding op het 
eerder genoemde elearning platform 
plaatsen. Daardoor kunnen niet alleen 
studenten, maar ook volwassenen, een 
mboleermodule circulariteit volgen.
De ongeveer 45 leerlingen, die de Junior 
Consultant Duurzaamheid opleiding in 
Beverwijk of Hoofddorp volgen, zijn  
erg enthousiast. In vergelijking met  

andere mboopleidingen is er bijzonder 
weinig uitval. Bovendien genoten de 
leerlingen in januari 2022 van een  
stage naar Denemarken, waar  
zij internationale ervaring hebben 
opgedaan.

Leren in de praktijk
Hoewel het bedrijfsleven op het cur
riculum uitstekend meedoet, zoeken 
we nog meer ondernemingen die 
stageplekken aanbieden. Aangezien de 
eerste leerlingen in de slotfase van hun 
studie zijn aanbeland, willen wij hen 
graag praktijkervaring laten opdoen.
Gasservice Kennemerland zorgde in 
2021 voor een mooie stageopdracht. 
Zo stelde het Velserbroekse bedrijf zijn 
pand beschikbaar. De JCDstudenten 
kregen de opdracht om het energie
label van het bedrijfspand te bepalen.  
Dit is een actueel onderwerp, aan
gezien alle kantoren vóór 1 januari 
2023 minimaal afgemeld energielabel C 
moeten hebben. Ook de Bouwkundige 
Begeleidings Adviesgroep (BBA) uit 
Heemskerk zorgde in 2021 voor een 
mooie stageopdracht. Het op  
De Trompet gevestigde bedrijf liet  

de studenten een project over 
isolatiewaarde uitvoeren.

GreenBiz Invest
Tot slot hebben we de pijler GreenBiz 
Invest (voorheen GreenBiz Assets ge
noemd). Dit is een eigen investerings
maatschappij om de duurzame plan
nen in de IJmond nog beter te kunnen 
realiseren. Wil een bedrijf bijvoorbeeld 
niet zelf zonnepanelen aanschaffen, 
maar wél het bedrijfsdak beschikbaar 
stellen om daar groene stroom opwek
kende panelen op te laten plaatsen? 
Dan investeert GreenBiz Invest in de 
zonnepanelen, is het idee.
De funding van het eigen vermogen 
van GreenBiz Invest moet een combi
natie zijn van financiering door lokale 
ondernemers plus vreemd vermogen 
van banken. In 2021 is het wel gelukt 
om onder IJmondiale ondernemers ri
sicodragende co-financiering te vinden, 
maar de bancaire bijdrage bleek tot 
nu toe een te groot obstakel. Daarom 
stoppen we voor nu met deze activiteit. 
Mocht deze situatie ten goede veran
deren, kunnen we altijd heroverwegen 
om GreenBiz Invest weer op te starten.

WIST JE DAT? 
miljoen kWh groene stroom 
wordt opgeleverd door de 
zonnepanelen waarmee de 
jaarlijkse CO2-uitstoot met  
530 ton vermindert wat gelijk 
staat aan het energiegebruik 
van 365 huishoudens?

1

bedrijven zijn benaderd en ge-
holpen om HIRB-subsidie aan te 
vragen en geresulteerd heeft in 
10 subsidietoe kenningen met 
een investeringsbedrag van 
bijna 6 miljoen?

34

IJmond gemeenten  
OTW-subsidie hebben toe-
gekend gekregen waarmee 
we in 2022 kantooreigenaren 
faciliteren naar een voldoen-
de energielabel (minimaal 
E-label C).

4
Eric de Kriek  van Gasservice Kennemerland
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Hoewel GreenBiz al 11 jaar succesvol 
bezig is om ondernemend IJmond 
op weg te helpen naar een groene 
toekomst, hield het zichzelf eind 2021 
tegen het licht. Kan de organisatie
structuur efficiënter? Is de juiste kennis 
aan boord? En hoe kunnen we betrok
ken bedrijven nóg beter betrekken bij 
de gezamenlijke doelstelling om de 
zeven bedrijventerreinen in de IJmond 
te verduurzamen?

Stokje doorgeven
‘In de oude organisatiestructuur 
hebben altijd de founding partners van 
GreenBiz gezeten’, zegt Jan Boudesteijn, 
die in 2011 samen met Cees Duiven
voorde, Hans Weeren en Wil Boots de 
ambitie uitsprak om in de IJmond het 
duurzaamste bedrijventerrein van 
Nederland te realiseren. ‘Maar na 11 
jaar is het voor ons tijd om het bestuur
lijke stokje over te dragen aan nieuwe 
mensen. Daarom is er nu organisato
risch voor gekozen dat elk van de zeven 
deelnemende bedrijventerreinen één 
ondernemer afvaardigt in het nieuwe 
GreenBizbestuur. Aangevuld met één 
bestuurslid vanuit de grote onder
nemersvereniging OV IJmond.’

Ben je een IJmondiale ondernemer en heb je een prachtig idee op het gebied van 

duurzaamheid? ‘Neem dan zeker contact op met GreenBiz IJmond’, zeggen Hans 

Snijders en Jan Boudesteijn. ‘Via onze nieuwe organisatievorm komen initiatieven 

echt vanuit de ondernemers zelf. Dus pak je kans en neem de regie in wat GreenBiz 

IJmond gaat doen. Want wij zijn ván de ondernemers en vóór de ondernemers.’

‘ Ondernemers, pak je 
kans in wat wij doen’

Nieuwe organisatiestructuur maakt  

GreenBiz IJmond klaar voor de toekomst

Dat betekent dat in totaal acht onder
nemende krachten meepraten binnen 
het nieuwe GreenBizbestuur. ‘Om tot 
de beste toekomstplannen te kunnen 
komen, hebben zij periodiek overleg 
met zeven personen, die een advise
rende rol hebben. In deze klankbord
groep zitten vertegenwoordigers van 
de vier IJmondgemeenten Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest, de 
provincie NoordHolland, Omgevings
dienst IJmond en de onderwijsinstelling 
ROC Nova College. ‘Aangevuld met 
Hans als een ervaren, externe en onaf
hankelijk bestuursvoorzitter en je hebt 
een prachtige club van 16 mensen’, 
aldus Boudesteijn, die overigens zelf 
nog wel aan de zijlijn betrokken blijft bij 
GreenBiz IJmond.

Leuke vergaderingen
Als het aan Snijders ligt, hoort hij ook 
graag het duurzaamheidgeluid van 
ondernemers die niet in deze groep 
van 16 zitten. ‘Ik zie liever geen afstand 
tussen de bestuurlijke kant en de 
praktijk. Als een ondernemer zich écht 
hard wil maken voor meer duurzaam
heid in de IJmond, is er niks leukers 
om hem of haar in onze vergadering 

uit te nodigen. Want als je het verhaal 
uit de praktijk hoort, word je pas echt 
verbonden met de uitdagingen die 
er leven. Op die manier gaan onze 
bestuurlijke ogen en oren open. Dat je 
denkt: ‘Verrek, dáár zit de pijn of dáár 
zit de kans.’ Dan worden vergaderingen 
ook echt leuk.’

Inspirerende werkgroepen
Dat IJmondiale ondernemers elkaar 
inspireren en inmiddels gezamenlijk 
duurzaam optrekken, zien Boudesteijn 
en Snijders al gebeuren binnen twee 
actieve werkgebieden van GreenBiz 
IJmond. ‘Neem GreenBiz Circular, dat 
zich bezighoudt met alles wat met 
circulariteit te maken heeft. Vanuit 
onze pijler is een werkgroep circulair 
ontstaan. Deze groep ondernemers 
ontmoet elkaar elke twee weken en 
bespreekt dan de kansen op het gebied 
van upcyclen en recyclen. Elders in 
dit jaarverslag vertelt Rick Paardekoo
per bijvoorbeeld over het circulaire 
initiatief de WOW Fabriek. Ook binnen 
onze pijler GreenBiz Academy, dat zich 
bezighoudt met vraaggestuurde oplei
dingen, kennis en volwassenenonder
wijs, is er een werkgroep ontstaan. Het 
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‘ Ondernemers, pak je 
kans in wat wij doen’

zou prachtig zijn als we een dergelijk 
initiatief zouden kunnen initiëren bij de 
pijler GreenBiz Energy. Dus als onder
nemers betrokken willen zijn bij onze 
eigen lokale energiemarkt en mee
denken onder andere over oplossingen 
voor de congestie van het energie
netwerk, zijn ze van harte welkom.’

Synergie tussen de 3 O’s
GreenBiz IJmond is een unieke samen
werking van de 3 O’s: Ondernemers, 
Overheid en Onderwijs. Omdat onder
nemers kansen herkennen, creatief zijn 
en snel kunnen handelen, de overheid 
een sterke sociale kant heeft (het bie
den van zekerheid, borging en rekening 
houden met elkaar) en onderwijs graag 
kennis wil verdiepen en deze knowhow 
beschikbaar wil stellen aan nieuwe 
generaties, zijn deze drie O’s mooie 
complementaire partijen die elkaar 
versterken.
‘Hans weet uitstekend hoe je als  
samenwerkende O’s dingen voor elkaar 
kunt krijgen. Ruim tien jaar geleden 
stond hij als bedenker aan de wieg van 
Techport. Dit netwerk van meer dan  
60 scholen, bedrijven en overheden 
heeft de ambitie om in 2030 van de IJ

mond de excellente economische regio 
van de Nederlandse maak en onder
houdsindustrie te maken. En met zijn 
verleden bij het Amsterdam Economic 
Board heeft Hans tevens korte lijntjes 
met de belangrijke Metropool Regio 
Amsterdam (MRA).’

Elkaar verder helpen
Snijders: ‘Bij welke organisatie je ook 
zit, samenwerking en dingen bereiken 
is altijd een kwestie van de lange adem. 
Dat geldt tevens voor GreenBiz IJmond. 
De vraag is: hoe houd je de samen
hang? Hoe zorg je ervoor dat de zeven 
bedrijventerreinen gezamenlijk het 
gevoel hebben dat ze serieus worden 
genomen? Ontzorg ondernemers. Dan 
zul je zien dat je stappen maakt. Dat 
vraagt niet alleen commitment, maar 
ook dat je soms over je eigen bedrijf of 
organisatie heenstapt omdat het dan 
een ander even verder helpt.’

Dé gesprekspartner zijn
Volgens Boudesteijn zit de kracht van 
GreenBiz IJmond in de focus op het 
stimuleren en ontzorging van onder
nemers en te zorgen voor duurzame 
kennisoverdracht. ‘Dat was en is altijd 

de basis van ons gedachtengoed’, geeft 
hij aan. Snijders: ‘Daarnaast zullen we 
bovendien oog moeten hebben voor de 
ontwikkelingen die plaatsvinden in de 
MRA en bij Tata Steel. Er staat met de 
transitie naar waterstof als energiebron 
nogal wat te gebeuren. Je kunt je daar 
als GreenBiz IJmond niet helemaal los 
van zien, maar je kunt je daar ook niet 
volledig op richten. Want uiteindelijk 
moet de basis van onze organisatie 
op orde blijven en versterkt worden.’ 
Boudesteijn: ‘Een groot onderwerp als 
waterstof gaat natuurlijk in het hele 
Noordzeekanaalgebied spelen. Als 
grote waterstofpartijen straks willen 
praten met de diverse regio’s, moeten 
wij als GreenBiz wel zorgen dat wij 
vanuit de IJmond dé gesprekspartner 
zijn die hierover meepraat.’

WIST JE DAT? 
Bijna 50% van de studenten 
een stageplaats hebben 
gevonden bij bedrijven  
in de IJmond?

50%



Cees van Yperen  Assumburg Koeltechniek

Jeffrey Schotvanger Facta

Heemskerk, De Houtwegen en De Waterwegen  

De kerngroep:

Ramon Bakker Bakker Buitenleven

Jan Willem de Kwaadsteniet Epower

Raymond Cenin BBA B.V.

Heemskerk, De Trompet

De kerngroep:

Uitgeest, Uitgeest-Noord

De kerngroep: 

Beverwijk, Business Docks

De kerngroep: 

Cees Duivenvoorde DSE Automatisering

Wil Boots  Patina Dakdenkers

WIJ DANKEN ONZE AMBASSADEURS EN SAMENWERKENDE  
BEDRIJVEN HARTELIJK VOOR HUN INZET EN BETROKKENHEID!

Cyril Swart PBS

Rene Arends Inrush B.V.

Gerro Sanders Abonnementenland

Kees Huipen  
Huipen, Uw Vastgoed  

Onze Zorg

Cees Nelis Jr.   
C. Nelis bouw & ontwikkeling 

Erik van Wijngaarden  
Greenybros

Menno Klein  
Jachthaven Uitgeest

Marcel van Haarlem  
De Boer Staal

Arjen Sijtsma   
Stichting Jachthaven Zwaansmeerpol

der (oud ambassadeur)

Velserbroek, Broekerwerf

De kerngroep:

Eric de Kriek Gasservice

Rick Paardekooper Renewalls

Suzanne Hurkmans Sensues

Hans Weeren   
Hans Weeren Schoonmaakspecialisten

Arian Kaptein Visser Elektrotechniek

Huib Visser Visser Elektrotechniek

Jaap Zijlstra Post Staalbouw

Annabel Aardenburg  De Broedmachine 

Rob de Visser Harsveld

Joke van der Aar De Bie

Gerard van Gelder Profhire

Frans Hoogzaad  BIZ Havengebied IJmuiden

Frank Spiering  IJmond Klimaatservice

Henk van der Deijl  Interfish B.V

IJmuiden, Havengebied

De kerngroep:
Remco Bakker Cornelis Vrolijk BV

Harrie van Wees CTRL+N

Floor Bal / Jeroen Verwoort Gemeente Velsen

Johan Stolk Stolk ontwikkeling

Peter van de Meerakker  
Zeehaven IJmuiden N.V. 

Willem Jonkman  
Btac Solutions

Toon van Westerhoven  
Rigo verffabrieken

Nico Scheffer Scheffer en Sminia Groep

Marc Zagwijn VHP Drukkers

Alex de Ruiter De Woonzaken

Daniël Goemans Versbakkerij Goemans


