
CURRICULUM VITAE 
 
 
PERSONALIA 
 
Naam:   Y. R. (Yvette) Watson 
Telefoonnummer:  +31 6 2464 3304 
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PROFIEL 
 
Yvette geeft leiding aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie in Nederland. Zij heeft een sterke 
basis in de brede zin van bedrijfsvoering en heeft gedurende haar loopbaan echter een focus ontwikkeld op de 
belangrijkste uitdaging van deze tijd: het creëren van een duurzame economie. Na 11 jaar ervaring in diverse 
functies (projectmanager, consultant, afdelingshoofd) binnen grote bedrijven, startte Yvette een succesvol bedrijf 
in het versnellen van organisaties naar een duurzame en circulaire bedrijfsvoering. 
 
Met gedrevenheid en passie stimuleert zij het besef dat de bedrijfsvoering grote impact heeft op de 
duurzaamheidsprestaties van organisaties. Yvette adviseert organisaties bij het vormen van een sterke strategie 
en het ontwikkelen van duurzaam beleid en innovatieve circulaire oplossingen. Ze staat bekend om haar aanpak 
bij het kwantificeren van duurzame impact en engagementprogramma's. Daarnaast werkt ze actief mee aan 
programma's die duurzaamheid versnellen binnen grote sectoren, zoals de bouwsector. 
 
Ze is in staat om alle drie de duurzaamheidsverhalen van de Triple Bottom Line te behandelen: 

• people (sociale verantwoordelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid, welzijn van werknemers, 
inclusieve economie); 

• planet (GHG-protocol, milieu-impact materialen, biodiversiteit, afval en circulaire economie); 
• profit/prosperity (financiële duurzaamheid, groene taxonomie, betrokkenheid van belanghebbenden, 

waardecreatie). 
 
Yvette kan best practices leveren en sterke feedback en aanbevelingen geven aan elke klant, om hen te helpen 
zichzelf te verbeteren op elk van de drie verhaallijnen van de Tripple Bottom Line (people, planet en profit/ 
prosperity) binnen vastgoedontwikkelingen en bedrijfsvoering. 
 
VAARDIGHEDEN 
 

• Kansen verkennen, organisaties inspireren en bedrijven verbinden aan de circulaire economie. 
• Leiding aan de transitie naar een circulaire, duurzame en gezonde bouwomgeving en bouwsector geven. 
• Expert in verandering en implementatie van nieuwe concepten en bedrijfsmodellen voor de 

bedrijfsvoering. 
• Expert in complexe publieke/privé samenwerkingen om de ambitieuze doelen van het klimaatakkoord te 

realiseren. 
• Expert in circulaire inkoop, supply chain management en het borgen van duurzame vooruitgang. 
• Creëren van beweging en het opbouwen van enthousiasme voor duurzame ontwikkelingsdoelen binnen 

de organisatie. 
 
PROFESSIONELE ERVARINGEN 
 
2020 – heden Medeoprichter The 2B Collective (2022-heden in de rol van CEO, internationaal opschalen) 

We staan voor enorme uitdagingen. Klimaatverandering en duurzame ontwikkeling vragen om 
actie van ons allemaal en 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 
serviceoplossing voor consultancy- en trainingsbedrijven over de hele wereld, om hun klanten te 
betrekken bij duurzaamheidsthema's. Samen met onze licentie partners willen we tegen 2030 
twee 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 – heden Medeoprichter PHI Factory B.V. (2016-2022 in de rol van managing partner, vanaf 2022 een 

meer background rol) 
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. 

 
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, is 
ecologisch verantwoord, er komen geen giftige stoffen vrij bij de productie en alle materialen 
kunnen na gebruik volledig terug in onze kringloop. 

 
2005 – 2016 Werken aan een betere, slimmere en duurzamere bedrijfsvoering bij uiteenlopende bedrijven in 

Nederland. LinkedIn profiel. 
 
NEVENWERKZAAMHEDEN 
 
2020 – heden Voorzitter Stichting EWF-Lab; onderzoek en experimentele concepten voor duurzame  

MEP/HVAC. 
2019 – heden Voorzitter adviesgroep Deltaplan Duurzame Renovatie van de Dutch Green Building Council. 
2018 – heden Bestuurslid Opção Verde; stichting tot behoud van het Amazone regenwoud. 
2011 – 2021 Externe assessor Facility Management Academy, Universiteit Den Haag. 
2010 – 2021 Voorzitter expertgroep Circulaire en Inclusieve Economie, Branchevereniging FMN. 
2018 – 2019 Duurzaamheidsdeskundige voor het Nationaal Klimaatakkoord Rijksoverheid. 
2018 – 2019 Circulaire Economie Expert voor het VN Milieuprogramma. 
2014 – 2018 Stuurgroep Green Deal Circulaire Gebouwen, Projectleider pilot Koninklijke Bibliotheek. 
 
2021 Award winnaar ABN AMRO Duurzame 50, duurzame beïnvloeders in de bouwsector. 
2018 Award winnaar ABN AMRO Innovation challenge voor The 2B Collective (voorheen PHI accelerator). 
 
OVERIGE INFORMATIE 
 
Algemene zaken  Taal: vloeiend in Nederlands en voldoende in Engels (in woord en geschrift). 
Opleiding en training 2021: United Nations Executive Leadership Program for Sustainability. 

2020: Al Gore, Climate Reality Leadership Corps. 
2015: Future Green Leader Programma, Dutch Green Business Council. 
2014: Leiderschapsprogramma, GITP. 
2010: Effectief adviseren, Centrum voor High Performance Development. 
2008: Effectief communiceren, Centrum voor High Performance Development. 
2008: Projectmanagement, Centrum voor High Performance Development. 
2005: Bedrijfskunde, Haagse Hogeschool. 

 
Karakteristieken Verkennen, inspireren, verbinden. Co-creatie en samen innoveren. Resultaatgericht en 

initiatiefrijk. Mensen boeien en bewegen. Creatief en helder. 
 
 


