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PERSONALIA 
 
Naam:   G.H. (Geerke) Versteeg 
Telefoonnummer:  +31 6 2079 4892 
      E-mailadres:  Geerke.Versteeg@phifactory.com 
      Website:   https://phifactory.com/nl/ 
      LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/geerkeversteeg/ 
Geboortedatum:  24 maart, 1986 
Geboorteplaats:  Ridderkerk, Nederland 
Nationaliteit:  Nederlandse 
Geslacht:  Vrouw 
 
PROFIEL 
 
Geerke geeft al 10 jaar leiding aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie in Nederland. Politiek 
complexe organisaties zijn haar specialisatie en met haar energie en gedrevenheid brengt zij structuur in complexe 
projecten. Ze blinkt uit in het in beweging krijgen van complexe speelvelden met haar sterk ontwikkelde 
organisatiesensitiviteit. Na 8 jaar werken in diverse rollen binnen het bedrijfsvoeringsdomein (projectmanager, 
consultant) startte zij een succesvol bedrijf in het versnellen van organisaties naar een duurzame en circulaire 
bedrijfsvoering. 
 
Als CEO van PHI Factory bepaalt ze de strategie en is ze verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Daarnaast geeft 
ze lezingen, leidt ze discussies en geeft ze workshops over inhoudelijke thema's als duurzaam inkopen, circulair 
bouwen en facility management, waarbij ze toehoorders meeneemt in hoe je milieu-impact meetbaar maakt, hoe 
je samenwerkt in de keten om systeemverandering te realiseren en hoe je duurzaam gedrag stimuleert. Ook neemt 
Geerke actief deel aan programma's die duurzaamheid binnen organisaties versnellen. 
 
Geerke is in staat om best practices te leveren, sterke feedback en aanbevelingen te geven aan elke klant, om hen 
te helpen zichzelf te verbeteren op een van de drie verhaallijnen van de Triple Bottom Line (people, planet en profit/ 
prosperity) binnen de bedrijfsvoering. 
 
VAARDIGHEDEN 
 

• Kansen verkennen, organisaties inspireren en bedrijven verbinden aan een circulaire economie. 
• Toonaangevend in de ontwikkeling van kennis over groene overheidsopdrachten. 
• Expert in circulaire inkoop en supply chain management, en het borgen van duurzame vooruitgang. 
• Expert in complexe publieke/privé samenwerkingen om de ambitieuze doelen van het klimaatakkoord te 

bereiken. 
• Creëren van beweging en opbouwen van enthousiasme voor duurzame ontwikkelingsdoelen binnen de 

organisatie. 
 
PROFESSIONELE ERVARINGEN 
 
2016 – heden Medeoprichter en CEO PHI Factory B.V. 

PHI Factory is een gepassioneerd en gedreven adviesbureau, dat organisaties ondersteunt bij 
het vertalen van duurzame en circulaire ambities naar praktische projecten en oplossingen. Wij 
richten ons op 1) het realiseren van circulaire doelstellingen binnen de inkoopsector, utiliteitsbouw 
en bedrijfsvoering van organisaties en het vormen van circulaire coalities, 2) het meetbaar maken 
van de impact en het effect en 3) het inspireren en activeren van alle medewerkers in de 
organisatie. 

 
2020 – heden Medeoprichter The 2B Collective (2020-2022 in de rol van managing partner, vanaf 2022 

meer een achtergrondrol) 
Klimaatverandering en duurzame ontwikkeling vraagt om actie van ons allemaal. The 2B 
Collective heeft een bewezen methode voor gedragsverandering. Een interactief platform om 
grote groepen mensen te betrekken, inspireren en activeren om duurzamer te denken en te 
handelen. Gamification als versneller; competitief en leuk, samen resultaten bereiken. Ons 



platform is een white-label software als een service oplossing voor advies- en trainingsbedrijven 
over de hele wereld, om hun klanten te betrekken bij duurzaamheidsthema's. Samen met onze 
gelicentieerde partners willen we voor 2030 2 miljard mensen activeren. Om een maatschappelijk 
omslagpunt te creëren en een nieuwe norm te stellen voor een duurzame samenleving en 
economie. Laten we de wereld spelend veranderen! 

 
2016 – 2020 Medeoprichter PHI Notes B.V. (2016-2020 in de rol van managing partner, verkocht in 2020). 

Wij bedachten het slimme en circulaire notitieboekje om de wereld te laten zien dat een volledig 
circulaire waardeketen gerealiseerd kan worden. Een notitieboek van whiteboardpapier, 
aangevuld met een app voor het scannen, bewerken en uploaden van je notities. PHI Notes is 
een volledig circulair product. De notitieboeken zijn gemaakt van gerecyclede materialen, 
ecologisch verantwoord, er komen geen giftige stoffen vrij bij de productie en alle materialen 
kunnen na gebruik volledig terug in onze kringloop. 

 
2008 – 2016 Werken aan een betere, slimmere en duurzamere bedrijfsvoering bij uiteenlopende bedrijven in 

Nederland. LinkedIn profiel. 
 
NEVENWERKZAAMHEDEN 
 
2022 – heden Bestuurslid Green Business Club Nederland. 
2022 – heden Vrijwillige kok voor het eetcafé voor ouderen. 
2021 – heden Smart Workplace. Expertrol op het gebied van Duurzaam Werkplekbeheer. 
2021 – heden Cirkelstad. Toevoegen van het eindgebruikersperspectief aan de bouw. 
2017 – 2018 Projectleider bezoekerscentrum Waalbos, bouw van energieneutraal en circulair gebouw  

voor drie stichtingen.  
2015 – 2018 Lid van de Expertgroep Circulaire en Inclusieve Economie. Branchevereniging FMN. 
 
2018 Prijswinnaar ABN AMRO Innovation challenge voor The 2B Collective (voorheen PHI accelerator). 
 
OVERIGE INFORMATIE 
 
Algemene zaken  Taal: vloeiend in het Nederlands en voldoende in het Engels (in woord en geschrift). 
Opleiding en training 2022: Women Leadership Program. 

2015: PRINCE2 Practitioner Qstaff Academy (2015). 
2013: VOL-VCA- 2014 - Leiderschapsprogramma, GITP. 
2009: Master of Real Estate (MSc) Universiteit van Greenwich, Deventer. 
2008: Facility Management (BBA)Hogeschool Rotterdam. 
2007: Stichting PRINCE2. 
2006: SVH certificaat sociale hygiëne Horeca Instituut. 

 
Karakteristieken Energiek, goed gevoel voor dynamiek in organisaties en teams. Resultaatgericht en 

gestructureerde manier van werken, analytisch en teamspeler. 
 


