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Introductie 

Op 26 september 2019 is de vierde Green Leader Award uitgereikt aan Fiona van ’t Hullenaar, Directeur 
Vastgoed & Campus Universiteit van Utrecht. De verkiezing werd dit jaar voor het 4e jaar georganiseerd 
door DGBC in samenwerking met PropertyNL en PROVADA. De award is in het leven geroepen omdat er in 
de transitie naar een duurzame en circulaire gebouwde omgeving een fundamentele verandering in 
leiderschap nodig is. De Green Leader Award wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die in deze transitie echt 
leiderschap tonen, die buiten de gebaande paden treden en die hiermee aantoonbaar succesvol zijn.  
 

Procedure 
• Zowel het publiek als de juryleden mochten personen nomineren; 
• Tot en met 15 juli konden personen worden voorgedragen;  
• Juryleden hebben elke voorgedragen persoon gewaardeerd door punten te geven per 

beoordelingscriterium; 
• Op 2 september zijn de 7 genomineerden met de meeste punten bekendgemaakt door de jury; 
• Het publiek kon hun stem uitbrengen op de genomineerden via de website van DGBC; 
• De award is uitgereikt tijdens het DGBC Galadiner op 26 september 2019 in de Metaal Kathedraal in 

Utrecht.  
 

De jury 

• Voorzitter Jury: Anneke De Vries, Directeur Vastgoed, Bouw en Franchise, Albert Heijn, Etos, Gall & 
Gall en Winnaar Green Leader Award 2018 

• Andy van den Dobbelsteen, Professor Climate Design & Sustainability TU Delft en lid DGBC Bestuur 
• Piet Eichholtz, Hoogleraar Real Estate and Finance, Maastricht University 
• Annemarie van Doorn, Directeur, DGBC 
• Wabe van Enk, Hoofdredacteur, PropertyNL 
• Anke van Hal, professor Sustainable Building & Development at the Center for Entrepreneurship, 

Governance & Stewardship, Nyenrode Business Universiteit 
• Rob Van Hattum, Eindredacteur wetenschap VPRO en Chief Technology Officer NEMO 

 

De beoordelingscriteria 
De jury heeft de voorgedragen kandidaten op een aantal criteria beoordeeld. De beoordelingscriteria voor de 
Green Leader Award werden dit jaar bepaald aan zogenaamde leiderschapstafels. AM, Bouwinvest, Innax, 
Signify en Vattenfall namen ieder een tafel op PROVADA voor hun rekening. Aan de vijf verschillende tafels 
spraken kopstukken uit de markt met elkaar over de eigenschappen van groen leiderschap. Tijdens een 
slotsessie presenteerden de gespreksleiders de uitkomsten van de gesprekken van de tafels. Daarmee 
gaven zij antwoord op de vraag welke eigenschappen een groene leider heeft. De jury van de Green Leader 
Award heeft de input meegenomen tijdens de jurering voor de award.  
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De criteria waarop de genomineerden zijn beoordeeld zijn: 
 
Lef 
In hoeverre durft deze persoon heilige huisjes omver te werpen en zaken anders te doen of anders zaken te 
doen?  
 
Tastbare resultaten 
Aantoonbare impact op het verduurzamen bestaande gebouwde omgeving. In hoeverre is het tastbaar en 
schaalbaar wat deze persoon heeft laten zien? 
 
Innovatie 
In hoeverre stimuleert deze persoon innovatie en/of geeft hij ruimte aan medewerkers om nieuwe dingen te 
doen? 
 
Leiderschap 
In hoeverre durft deze persoon buiten de lijntjes te kleuren en over zijn/haar schaduw heen te stappen? En 
helpt deze leider anderen om over hun eigen schaduw heen te stappen? 
 
Inspiratie 
Is de kandidaat in staat de massa mee te nemen. Hoe inspireert deze persoon? 
 
Kennis delen/transparantie 
Hoe werkt de kandidaat samen met kennis- en ketenpartners? Welke voorbeelden deelt deze persoon? En 
in hoeverre durft deze persoon met concurrenten samen te werken? 
 

De genomineerden  
 

 
 

Clemens Brenninkmeijer 
Head of Sustainable Business Operations 

Redevco 

 
Met eigen geld verduurzamen en als eerste in de sector een groen 
jaarverslag inleveren, dat vraagt om moedig leiderschap. Zeker als je dat 
moet uitleggen aan je familie en de branche. 
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Fiona van ’t Hullenaar 
Directeur Vastgoed & Campus 

Universiteit Utrecht 

 
Legt de lat hoog voor een organisatie die zo’n grote voorbeeldrol vervult 
en doet dat op een inspirerende wijze. Ze toont duidelijk leiderschap en 
lef en wat ze doet is uitermate tastbaar. 
 

 
 

Jos Klanderman 
Managing Director 

Dokvast B.V. 

 
Weet veel in een logistieke sector te bereiken. Jos neemt initiatief, heeft 
doorzettingsvermogen en zorgt voor de spreekwoordelijke schop die de 
sector nodig had. 
 

 
 

Marieke van Doorninck 
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid 

Gemeente Amsterdam 
 
Een wethouder die op de barricades staat als het erop aankomt, ze gaat 
de confrontatie aan en betrekt de stad door inwoners mee te laten 
praten. Sloot een Amsterdams Klimaatakkoord met 150 partijen uit de 
stad. 

 
 

Marjan Minnesma 
Directeur 

Urgenda 

 

Pakt de verduurzamingsopgave aan op twee niveaus: ze houdt de 
overheid een spiegel voor en weet op kleine schaal, bijvoorbeeld voor 
woningen, met concrete oplossingen te komen. 
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Michel Baars 
Directeur 

New Horizon Urban Mining 

 
Laat zien dat circulariteit niet alleen een modewoord is, maar dat de stad 
daadwerkelijk een schat aan bouwmaterialen is. Weet dat dit alleen kan 
door samen te werken en durft onvoorwaardelijk kennis te delen. 
 

 

Paul de Ruiter 
Architect/Eigenaar 

Paul de Ruiter Architects 

 
Een architect die zowel oog voor ontwerp als duurzaamheid heeft en laat 
zien dat hij op beide vlakken kan excelleren. Architect die de 
duurzaamheidsopgave weet te vertalen naar moderne architectuur. 
 

 

Green Leader 2019 
De winnaar is Fiona van ’t Hullenaar - Directeur Vastgoed & Campus, Universiteit van Utrecht 

 
Juryoordeel  
Er worden hoge eisen gesteld aan Green Leaders: ‘Duurzaamheid tastbaar maken en de massa inspireren. 
En daarbovenop: een groene leider moet buiten de lijntjes durven te kleuren’. Dat zijn samengevat de 
eigenschappen die een groene leider moet hebben volgens de organisatoren van de leiderschapstafels die 
in juni 2019 plaatsvonden tijdens PROVADA. Voorbeelden van dergelijke lef is iemand die durft met 
concurrenten samen te werken en heilige huisjes omverwerpt. En precies dit zijn de eigenschappen die we 
als jury in Fiona van ‘t Hullenaar herkennen. Van ‘t Hullenaar legt de lat hoog voor een organisatie die zo’n 
grote voorbeeldrol vervult en doet dat op een inspirerende wijze. Ze toont duidelijk leiderschap en lef en wat 
ze doet is uitermate tastbaar. Daarnaast weet ze een grote groep mensen en medewerkers op inspirerende 
wijze te mobiliseren in het gedachtegoed.  
 
Eerder vervulde zij een soortgelijke rol bij a.s.r., nu doet ze dit bij de Universiteit van Utrecht. Ze oogst niet 
alleen waardering vanuit haar eigen organisatie, ook van collega’s uit het vakgebied, wat wellicht het 
grootste compliment is. “Van ‘t Hullenaar zorgt voor stroomversnelling in ambitie en realisatie. Ik raad 
iedereen aan naar de website te gaan van de Universiteit van Utrecht en het nieuwsbericht ‘Gebouwen 
worden gezond, energieopwekkend en circulair’ te lezen. Ze heeft de Green Leader Award zeer verdiend.”, 
zegt juryvoorzitter Anneke de Vries. 


