




 

 



"In de Leercommunity 

staan de leervragen van de 

bedrijven zelf centraal. Hun 

behoeftes bepalen de inhoud 

en opzet van de sessies."

"C2C vraagt om creativiteit 

van ketenpartners. Een 

positieve milieu-impact 

realiseren vraagt een  

andere manier van denken 

dan het verminderen van  

de negatieve impact op  

het milieu."



The Terrace Agentschap NL   

"Bedrijven kunnen 

ontzettend veel van elkaar 

leren, juist als zij uit 

verschillende sectoren 

komen."









“ De wereld is aan het veranderen. Als er één bedrijf met Cradle to Cradle 
begint hebben ook andere bedrijven er baat bij daar tijd en energie in te steken.” 



bereid verandering
innovatief en onderscheidend concept

kleine  
 stappen en vanuit het DNA van een organisatie



beginnen met doen, ook al zijn de  
 stapjes klein

Een inspirerende visie en missie
roadmap

Volhouden en doorzetten

“Zoals we nu leven kan dat natuurlijk niet. Ik hoop dat mijn kinderen en 
kleinkinderen ook nog een leuk leven kunnen hebben.” 





do’s dont’s

“De discussie over materialen komt eraan. Daar zou je als bedrijf 
op moeten anticiperen.”



aandachtspunten voor inkoop 
door overheid en bedrijfsleven





ervaring gebundeld mindmap C2C-inkopen

integraal
handelen



“Investeren in People en Planet resulteert, op korte of langere termijn, 
ook in Profit”.

echt duurzaam 
aan de slag

Total Cost of Ownership



next step

on top of

Satino Black

free publicity



“Verandering vraagt herkenbaar onderscheid.”



free publicity



 "Een ultieme wisselwerking tussen mens, natuur en economie"



nieuwe markten
innovatief aan 

 de slag
niet meteen meer  

 opdrachten

marketing communicatie C2C
zelf doen

combinatie
certificering communiceren

organisatie

 prijs zwaarder
wegen

communicatie in te zetten op C2C in  
 combinatie met levensduur



roadmaps

“Duurzaamheid motiveert omdat het zeer dicht ligt bij persoonlijke kernwaarden” 



demo-project doen, volhouden en goed uitleggen

best practices

award 

Lean & Green award



“C2C en de toename van biodiversiteit staan voor Kruidenier met elkaar  
in relatie, en zijn dus allebei van groot belang!”



 



 

balanceren technische mogelijkheden
economische aspecten

complete oplossing samenwerking

 juiste partners soms één stap 
verder

productdesign

technische- of biologische kringloop

LDPE folie
huidige biologische 

alternatieven
meer landverbruik

“C2C ontwerp vraagt om intensieve samenwerking tussen ketenpartners.”





“Cradle to Cradle loont: voor hetzelfde geld werk je in een gezonde en veilige 
omgeving”



continu leerproces

Organisatieverandering onlosmakelijk verbonden aan

markt vraagt gesprekspartner die meedenkt

free publicity



“Als er één iemand is die je bedrijf kan veranderen dan is het de klant”



 

Innovatieraamwerk

Eco-effectiviteit

duidelijke richting.

 meten

Eco-efficiëntie

hot spots



 

“Cradle to Cradle loont omdat het aanspoort tot innovatie vanuit een 
duurzaamheidsbeginsel. Dit levert veel nieuwe kansen op en is gericht 
op ieders toekomst". 





“C2C loont omdat het komende generaties een gezondere wereld kan geven 
waarbij consumptie geen vies woord is.” 



   



   

“Wij weten dat alles wat wij gebruiken geen schade toebrengt aan 
mens en milieu.”



een brug te slaan

 termen  verwarrend
C2C voordelen

in een 

milieu declaratie buiten beschouwing

LCA
geen doel op 

zich



levensduur
gegevens

C2C

LCA betere kwaliteit

“Mosa gelooft dat er op termijn in de markt alleen nog plaats is voor 
duurzame bouwproducten, die zonder gezondheidsrisico geproduceerd 
en gebruikt kunnen worden.” 





 juiste partners

samen nieuwe 
producten, diensten, markten en verdienmodellen te ontdekken.

“Het sluiten van kringlopen is van levensbelang, zeker voor een bedrijf dat 
afhankelijk is van schaarse grondstoffen.”



 

Huishoudelijk
B2B

producent eigenaar

restwaarde garanderen

designproces  producten

Retoursystemen



 

overgangsperiode 15 jaar

belastingsysteem

wetgeving

ketensluiting
voedselindustrie
Verbranden

zo schoon mogelijk

“Ontwerp een verpakking voor het doel dat die verpakking heeft maar denk 
daarbij bewust na welk traject de verpakking vervolgens in de afvalfase aflegt”












