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A, B de eerste stappen tot C2C
Drie bedrijven in de gemeente Groningen worden vanaf deze week gescand op hun
duurzaam innovatievermogen. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven en hun producten
meer ‘Cradle to Cradle’ (C2C) [http://nl.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_cradle] kunnen
worden.
Het Grand Theatre [http://www.grand-theatre.nl/] in de stad wil de foyer opnieuw
inrichten. Het liefst helemaal C2C is de gedachte. Ontwerper Melle Koot
[http://www.mellekoot.nl/] heeft, namens het House of Design [http:///www.house-ofdesign.nl/community.asp?CID=3] , de opdracht hiervoor gekregen. Adviesbureau
Hunesus gaat nu zijn werkwijze doorlichten op duurzaamheid. Martin Smit van het
bureau zegt: “Met Melle Koot gaan we bekijken wat voor producten en materialen hij wil
gebruiken. Zijn dat wel gezonde producten of moet je het anders doen? Ook de
processen nemen we onder de loep. Met wat voor middelen ga je het product maken?
Wat voor energie en water gebruik je in het proces? En we kijken of hij in het ontwerp
al rekening houdt dat je na verloop van tijd de materialen 100% kunt hergebruiken, een
belangrijk principe van C2C. Al dat soort aspecten lopen we door.”
Hunesus heeft daarvoor het DIA (Duurzame Innovatie Advies) bedacht. Een scan die
ontwikkeld is in opdracht van Cradle Kring Noord [http://www.cradlekringnoord.nl/] .
“Nu moet je niet denken dat dit een paar vragen op een papiertje zijn”, vervolgt Smit.
“Het gaat vrij ver. We zijn er dan ook zo’n twee weken mee bezig. Toch noemen we dit
een quickscan. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om tot in detail elk onderdeeltje van
een product of een proces bekijken. Dan kan het al snel gaan om onderzoek van een
half jaar. Maar wij kijken globaal op elk terrein wat een bedrijf kan doen en geven
daarover een advies. Dus wat kan een bedrijf zelf doen en wie kan hen verder kan
helpen? En is het de moeite waard om een gespecialiseerd bedrijf of kennisinstelling in
de arm te nemen? Of juist niet? En op welke gebieden behaal je snel en goedkoop
resultaat?”
De komende weken zullen ook het bedrijf Esha in Hoogkerk en Schilders de Vries onder
de loep worden genomen. “Op drie bedrijven wordt het DIA getest. Omdat de gemeente
Groningen het een belangrijk onderwerp vindt ondersteunen zij dit financieel. We willen
dit model het komende half jaar ook voor andere bedrijven gaan gebruiken, in
verschillende branches. Uiteindelijk willen we dit aan bedrijven voor intern gebruik
gratis via internet beschikbaar stellen. De Cradle Kring Noord wil namelijk de
beschikbare kennis delen. Met het model op internet kun je misschien al kleine stappen
zetten zonder ondersteuning. Maar om echt Cradle to Cradle te worden heb je wel
allerlei partners nodig. Dat kun je niet alleen.
We hopen dat er veel van de grond komt in het noorden op het gebied van C2C. Het
leeft zeker. Zo was er begin oktober een bijvoorbeeld symposium in Groningen
[http://www.c2cevent.nl/minisymposium.html] . En met deze scan kunnen bedrijven de
eerste onderbouwde stappen gaan zetten”, besluit Smit.
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