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Aan de slag met 
Cradle to Cradle

Organisaties die interesse hebben in 
Cradle to Cradle en hun project of 
bedrijfsvoering willen verduurzamen, 
kunnen aankloppen bij het C2C 
ExpoLAB, dat in de vernieuwende 
Innovatoren is gevestigd. Directeur Bjorn 
Sanders benadrukt dat implementatie van 
Cradle to Cradle veel verder gaat dan 
bijvoorbeeld de reductie van energie. 
Duurzaamheid kan en moet namelijk ook 
bijdragen aan de doelstellingen van een 
organisatie. Sanders: “De eerste stap is 
altijd een inventarisatie van de ambities 
van de organisatie. We betrekken het pro-
jectteam en belangrijke stakeholders bij 
het proces en bepalen gezamenlijk wat ze 
willen bereiken op het gebied van inno-
vatieve duurzaamheid.” Dit kan bijvoor-
beeld een gezond, veilig werkklimaat 
voor de werknemers zijn, of hergebruik 
zonder kwaliteitsverlies van de materia-
lenuitstroom. Sanders: “De conventionele 
duurzame aanpak van minimaliseren, 
eco-efficiëntie genoemd, wordt daarmee 
naar een geheel nieuw niveau gebracht, 
waarbij we streven naar 100% goed.”
 
Duurzame omgeving
Het gebruik van grondstoffen in plaats 
van verbruik, is een ander belangrijk 
principe van Cradle to Cradle waarmee 

aantoonbaar meerwaarde wordt gecre-
eerd. Voor diverse opdrachtgevers heeft 
het C2C ExpoLAB ondersteund bij de 
aanbesteding van onder andere de kan-
toorinrichting. Aanbieders worden uitge-
daagd met een oplossing te komen voor 
een zo duurzaam mogelijke inrichting, 
kwalitatief hoogwaardig en tegen een 
optimale prijs. Dit heeft bijvoorbeeld 
geresulteerd in het aanbieden van een-
voudig demonteerbare stoelen gemaakt 

van hoogwaardige materialen. De aanbie-
der is zo zeker van de kwaliteit van zijn 
product dat er bijvoorbeeld na 10 jaar een 
restwaarde kan worden gegarandeerd. De 
leverancier gaat zelfs zo ver dat een lease 
constructie mogelijk is. De klant betaalt 
dan letterlijk alleen voor het gebruik en 
niet voor het bezit. Bij de inrichting van 
het C2C ExpoLAB is dit voor ons de 
beste optie gebleken, met een forse 
besparing tot gevolg. 

C2C ExpoLAB heeft inmiddels een ruime hoeveelheid kennis, ervaring en producten verzameld op 
het gebied van Cradle to Cradle. Maar dit kenniscentrum, met gespecialiseerde adviseurs, gaat 
veel verder dan informeren, volgens directeur Bjorn Sanders. “Als aanjager van innovatie vanuit de 
visie van Cradle to Cradle kunnen we bedrijven, overheden, architecten, projectontwikkelaars en 
onderwijsinstellingen ondersteunen bij het implementeren van Cradle to Cradle in hun bedrijfs-
voering. Of het nu gaat om een innovatieve kantoorinrichting of een ontwerp voor een geheel 
nieuw pand. Een concreet einddoel ligt daaraan altijd ten grondslag.”
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Sanders: “Uiteindelijk is het een kwestie 
van aan het begin de juiste vragen stellen 
vanuit de visie van Cradle to Cradle. Het 
voordeel is dan zowel voor de producent, 
die krijgt zijn kostbare grondstoffen terug, 
als voor de gebruiker, die heeft een goed 
product maar betaalt minder.”

Hoger doel
Cradle to Cradle leent zich uitstekend als 
zakelijk model, met de hoogst haalbare 
duurzaamheid als positief effect. 
Doorlopend onderzoek toont steeds beter 
de positieve effecten van Cradle to Cradle 
aan op financiën maar ook bijvoorbeeld 

communicatie. Sanders: “In toenemende 
mate wordt ook de marketingwaarde gro-
ter. Een organisatie die Cradle to Cradle 
toepast, kan aan klanten ook het voordeel 
voor hun MVO-doelen doorgeven. 
Immers, als je leverancier beter omgaat 
met water, energie en grondstoffen, dan 
ben je als bedrijf ook beter door het 
gebruik van zijn producten.” En hoewel 
de overheid natuurlijk reeds hun wens om 
deze ontwikkeling aan te jagen heeft uit-
gesproken, beseffen vooruitstrevende 
bedrijven ook het belangrijke zakelijke 
potentieel van een Cradle to Cradle aan-
pak. C2C ExpoLAB helpt organisaties om 
deze kansen te identificeren, het zakelijke 
potentieel te optimaliseren en deze ver-
volgens in de praktijk te brengen. 

innovatiepartners
Het C2C ExpoLAB laat organisaties 
opnieuw naar zichzelf en hun doelen kij-
ken. Als je doet wat je deed, hou je wat je 
hebt. Dat is in deze tijd niet meer genoeg. 
Het MKB is van nature inventief, alleen 
beschik je als middelgroot bedrijf niet 
altijd over alle benodigde kennis en vaar-
digheden. In het geval van een nieuw 
bedrijfspand, of renovatie van een 
bestaand pand, neem dan geen genoegen 
met traditionele (ver)bouw die wellicht 
duurzaam is. Streef naar een gebouw dat 
geld voor je oplevert en in de toekomst 
alleen maar beter wordt. Sanders: “Cradle 
to Cradle biedt de visie, het C2C 
ExpoLAB de toepassing ervan. Wij 
ondersteunen innovatie processen voor 
organisaties die juist nu out-of-the-box 
durven te denken en doen, en zo hun con-
currentie voor blijven.” 
www.c2c-centre.com, www.c2cexpolab.eu
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Kenniscentrum

De fysieke showroom van 200m2 in de Innovatoren, met daarin Europa's grootste C2C gecerti-

ficeerde producten bibliotheek is als initiatief van het C2C ExpoLAB bij uitstek inzetbaar als 

trainingsruimte voor Cradle to Cradle. Daarnaast is er ook een online platform ontwikkeld, het 

vrij toegankelijke, op open innovatie gerichte kennisplatform C2C-Centre  (www.c2c-centre.

com). Dit is een investering in het C2C-BIZZ project. Het C2C-BIZZ project heeft als doel  

Cradle to Cradle te vertalen naar bestaande en nieuwe bedrijventerreinen door een samen-

werking van 11 Europese partners uit Noord West Europa, ondersteund door de Europese 

Unie en mede gefinancierd door het INTERREG IVB North West Europe programma.

trainingen/workshops

Sanders: "Het toepassen van Cradle to Cradle en daarmee innove-

ren begint met kennis. De MKB'er kent zijn bedrijf en klanten en kan 

dus als geen ander kansen benutten. Daarom begint elk proces met 

een inspiratiesessie in het C2C ExpoLAB. Je ziet het enthousiasme 

en de kansen groeien bij de deelnemers. Dit wordt opgevolgd door 

training voor het team dat met innovatie aan de slag gaat. De direc-

teur / eigenaar hoort hier ook bij want goed voorbeeld doet volgen. 

Wij bieden ook gethematiseerde workshops om specifieke kennis 

over te brengen en zo mogelijkheden te verkennen. Op deze ma-

nier ondersteunt het C2C ExpoLAB organisaties in allerlei sectoren 

om snel aan de slag te gaan met Cradle to Cradle.

Voor meer informatie: info@c2cexpolab.eu


