
Wij
gebruiken
schone en
veilige
materialen

Wij gebruiken
hernieuwbare
energie

Wij willen
kringlopen
sluiten

Wij werken
duurzaam en verantwoord

Wij
bevorderen
diversiteit

Wij
gebruiken
lokale
resources

Wij nemen onze sociale
verantwoordelijkheid

Cultuur

Natuur

Kwaliteit

CKN principes

Wij verbeteren de
lucht-, bodem- en
waterkwaliteit
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Duurzaamheid is
onderdeel van
onze missie

Wat betreft duurzaamheid is “minder slecht” 
voor ons niet goed genoeg!

Duurzaamheid is integraal onderdeel van ons organisatiebeleid.

Wij willen laten zien dat plezier, winst maken en duurzaamheid
hand in hand gaan.

Wij werken structureel samen met ketenpartners aan 
het verduurzamen van de samenleving.

De Cradlekring Noord is een samenwerkingsverband van bedrijven die enthousiast en serieus bezig zijn om de Cradle to Cradle® filosofie
in hun bedrijfsvoering te implementeren. In het verduurzamen van hun organisatie streven zij de CKN principes na.

1. Onze arbeidsvoorwaarden, -verhoudingen en -omstandigheden voldoen 
aan de lokale wettelijk vereisten.

Wij verbeteren de kwaliteit van onze leefomgeving.

Wij ondersteunen humanitaire hulpprojecten en sociale initiatieven van medewerkers.

Onze organisatie is beoordeeld op kinderarbeid, discriminatie, vergoeding, 
dwangarbeid, tucht/intimidatie, vrijheid van vereniging, gezondheid, 
veiligheid en werkuren.

2. Openheid, transparantie, delen en samenwerken zijn kenmerkend
voor onze werkwijze.

Onze leiding bevordert de cultuur gericht op duurzaamheid.

Onze medewerkers worden erkend en gewaardeerd voor hun bijdrage
in het verduurzamen van de organisatie.

Wij bieden onze medewerkers een duurzame werkomgeving (locatie, gebouw, inrichting).

Onze processen en middelen zijn schoon en veilig voor mens en omgeving.

3.

Onze organisatie werkt E-positief.

Wij gebruiken duurzame energie van onuitputtelijke energiebronnen.

Wij minimaliseren ons energieverbruik.

Wij maken gebruik van lokale energiebronnen.

7.

Onze organisatie is lucht- en waterzuiverend.

Wij gaan zorgvuldig om met water (minimaliseren waterverbruik, 
beschermen bronnen en bewaken de kwaliteit van afvalwater). 

Wij leveren een positieve bijdrage aan het milieu.

Onze producten verbeteren lucht-, bodem-, en waterkwaliteit.

8.

Onze producten leveren naast de beoogde functie
toegevoegde waarde.

Wij vergroten de biologische verscheidenheid
(het aantal soorten planten en dieren).

Wij vergroten de biodiversiteit via 
het productontwerp / gebruikte materialen / faciliteiten in de keten.

9.

Wij gebruiken gerecyclede materialen.

Wij nemen onze producten na gebruik terug en 
hergebruiken producten en materialen.

Onze producten zijn gescheiden inzamelbaar en zijn traceerbaar 
gedurende de levenscyclus.

In het productontwerp houden wij rekening met hergebruik
en de scheiding van materialen.

Onze producten bestaan uit zo min mogelijk verschillende
materialen en zijn ontworpen en geproduceerd voor de 
technische of biologische kringloop.

4.

Wij stimuleren lokale oplossingen.

Wij richten ons op lokale leveranciers en afnemers.

Wij spelen in op lokale behoeften.

5.

Wij maken bewust gebruik van goede en gezonde materialen.

Onze productsamenstelling is bekend.

Onze producten bevatten geen toxische materialen.

Wij faseren ingrediënten met ontoelaatbare impact uit.

Onze materialen in het product zijn gerecycled of snel hernieuwbaar.
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9 principes voor duurzame organisaties
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