Ontdek hoe Cradle to Cradle (C2C)
Uitnodiging
uw bedrijf is en win een quickscan
Donderdag 4 oktober 2012,
ter waardeEindhoven
van € 3.000,Historisch OpenluchtMuseum

Brainport Avenue
Brainport Avenue omvat grofweg het gebied vanaf knooppunt
Leenderheide tot en met Ekkersrijt. Dit gebied is door het Rijk
aangewezen als een belangrijke internationale toplocatie voor
de high tech kennis- en maakindustrie in Nederland. Brainport
Avenue streeft naar een kwalitatieve hoogwaardige ruimtelijk
ontwikkeling in héél het gebied. Het thema C2C sluit hier
naadloos op aan.

Brainport Avenue
De Cradlecafé
to Cradle

Dé ontmoetingsplaats
voor alle voor
ondernemers
ambitietool
ondernemers!
in Brainport Avenue

TO SERVE & PROJECT
To Serve and Project!, is een samenwerking tussen organisaties
die vanuit hun eigen expertise en juist door cocreatie samen
met u de antwoorden kunnen definiëren. Antwoorden op juist
die vragen die het mogelijk maken om concreet te kunnen
starten met op C2C geïnspireerde, effectief duurzame
oplossingen. De in samenwerking ontwikkelde startservice
biedt u niet alleen de handvaten en middelen om vandaag te
starten maar geven u ook een strategisch inzicht in de
ontwikkelingen van morgen. Afgestemd op uw actualiteit,
prioriteit en uw natuurlijk streven naar kwaliteit.

Deze productie is vervaardigd op FSC-gecertificeerd papier.

Brainport Avenue is een project van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven samen met de Provincie
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
Noord-Brabant en de gemeenten Best, Son & Breugel, Eindhoven, Veldhoven en Waalre.

Het Brainport Avenue café op 4 oktober 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.brainportavenue.com
www.brainportavenue.com

Win een C2C quickscan ter waarde van € 3000,Onder de bedrijven die de tool vóór
31 december 2012 invullen wordt een
zogenaamde C2C quickscan verloot
ter waarde van € 3.000,-. Deze
quickscan wordt uitgevoerd door
2S&P! een samenwerkingsverband
van vijf C2C adviesbureaus en is
speciaal ontwikkeld om een bedrijf te
ondersteunen bij de zoektocht naar
de betekenis van C2C voor de
organisatie. De quickscan geeft
antwoorden op juist die vragen die
het mogelijk maken om concreet te
kunnen starten met op C2C
geïnspireerde, effectieve duurzame
oplossingen. De uitkomst is een
analyse van de huidige situatie waarin
aanbevelingen worden gedaan voor
oplossingsrichtingen. Zo krijgt u een
mooi overzicht van de kansen en
mogelijkheden, afgestemd op de
actualiteit en prioriteit van uw eigen
organisatie/bedrijf.
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Cradle to Cradle ambitietool

Wat is Cradle to Cradle?
Kort gezegd houdt Cradle to Cradle (C2C) in dat alle gebruikte materialen en stoffen na hun leven in het ene product, nuttig
worden ingezet in een ander product. Afval bestaat dus niet meer, maar kan gezien worden als voedsel. De zon is de onuitputtelijke
bron van energie. Zo ontstaat een maatschappij die zichzelf in stand houdt en een meerwaarde biedt voor de omgeving, waardoor
een prettig leefklimaat ontstaat, nu en in de toekomst. Meer informatie over Cradle to Cradle vindt u op pagina 6 en 7 van deze folder.

Wat is de Cradle to Cradle ambitietool?
De C2C ambitietool bestaat uit een vragenlijst met vragen over
verschillende thema’s, zoals energie, materialen, water, welzijn
en natuur. Per vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk en
bij elk antwoord hoort een score. De behaalde score van alle
vragen samen wordt afgezet tegen de maximale score en zo
wordt een percentage berekend. Tijdens het invullen beweegt
een thermometer mee, waardoor duidelijk wordt welke
antwoorden positief zijn en welke negatief. Daardoor is de tool
niet alleen een meetinstrument, maar kunt u ook kijken welke
maatregelen u kunt treffen om ’meer C2C te worden.

Waarom zou u de tool invullen?
Cradle to Cradle is een positief verhaal. Het gaat over waarde
toevoegen, kwaliteitsverbetering en goed doen in plaats van
minder slecht. Daarbij hoort onlosmakelijk een positief economisch
verhaal. De tool is bedoeld om u op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met C2C en aan u de kansen en mogelijk
heden te laten zien.
De toepassing van C2C zorgt voor een fijne werkomgeving voor
uw medewerkers, zodat ze graag bij uw bedrijf zullen werken en
bovendien minder ziek zijn. En … C2C kan in de toekomst ook
geld opleveren. In de toekomst worden grondstoffen en fossiele
brandstoffen schaars en daarmee duur. Door hergebruik en het
opwekken van duurzame energie bespaart u geld. Door uw
bedrijfspand flexibel in te richten en geschikt te maken voor
verschillende doeleinden, blijft het in de toekomst waardevast.
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Handleiding

STAP 1. Ga naar www.brainportavenue.com
Klik op ‘’Login”, rechts bovenin op de homepage.

STAP 2. Klik op “Vraag uw eigen login aan”.

STAP 3. Vul het formulier in en u ontvangt een wachtwoord
per mail.

STAP 4. Vul het wachtwoord in (zie inlogscherm stap 2).
U kunt nu de C2C-ambitietool invullen.

De C2C ambitietool!

Waarom C2C?
Het C2C concept maakt het mogelijk bedrijventerreinen
leefbaarder, toekomstbestendiger en economisch waardevaster
te maken. Door slim combineren kunnen bedrijven gebruik
maken van elkaars materiaalstromen, waardoor geen dure
nieuwe grondstoffen hoeven te worden aangevoerd en geen
afval hoeft te worden afgevoerd. Door duurzame (zonne)
energie op te wekken hoeft energie niet meer te worden
ingekocht. En bijvoorbeeld het zuiveren van lucht en water en
het toevoegen van groen aan de omgeving zorgt voor een
prettige omgeving, waarin werknemers graag verblijven.
Het C2C concept zorgt voor een positief imago van een
bedrijventerrein, dat afstraalt op de bedrijven die er gevestigd
zijn. Het concept wordt in de toekomst toegepast op meer
bedrijventerreinen binnen Brainport Avenue, het gebied
rondom de A2 bij Eindhoven. Zo wil de regio zich profileren als
duurzaam en innovatief en uw bedrijf kan daar ook bij horen.
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Dit instrument kent een aantal niveaus. Het niveau van het
totale bedrijventerrein en de openbare ruimte wordt door de
gemeenten ingevoerd. Maar er is ook informatie nodig over de
individuele bedrijven. Het gaat om globale gegevens, die een
indruk geven van de mate waarin Cradle to Cradle een plaats
heeft in uw bedrijf. En dat kan meer zijn dan u denkt.

Ga naar www.brainportavenue.com, vul de C2C ambitietool
in (en ontdek hoe C2C uw bedrijf al is en wat u kunt doen om
uw bedrijf meer C2C te maken.

De gegevens worden verwerkt in het instrument, waardoor een
totaalbeeld van elk bedrijventerrein ontstaat. Vanuit dit
totaalbeeld wordt bekeken welke verbeteringen er voor het
bedrijventerrein op de korte en langere termijn mogelijk zijn.
De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.
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Cradle to cradle

Cradle to Cradle (C2C)s een concept dat is bedacht door de
Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse
architect William McDonough. Het concept kent drie
uitgangspunten:
•	“Afval is voedsel” houdt in dat alle materialen en
grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt en niet
hoeven te worden afgedankt. Afval bestaat dus niet meer.
•	“Benut de zon” betekent dat alle energie duurzaam wordt
opgewekt. Daarnaast zorgt de zon voor het groeien van
biomassa, die ook weer ingezet kan worden als een
duurzame grondstof.
•	“Stimuleer diversiteit” verwijst naar de enorme (bio)
diversiteit die de natuur rijk is. Door deze diversiteit kan
steeds worden ingespeeld op veranderende omstandigheden
en zijn systemen minder kwetsbaar.

waste equals food
use solar income

Afval is voedsel betekent dat materialen en grondstoffen in
een kringloop zitten. Er worden biologische en technologische
kringlopen onderscheiden. De biologische kringloop is de
natuurlijke kringloop, waarin planten groeien door de zon, water
en voedingsstoffen in de bodem. De planten worden gegeten
door dieren, die weer worden gegeten door andere dieren, die
vervolgens doodgaan en door bacteriën worden afgebroken tot
voedingsstoffen in de bodem, die weer gebruikt worden door
nieuwe planten, enzovoorts. In de technische kringloop horen
alle materialen en grondstoffen die niet biologisch afbreekbaar
zijn. Producten worden gemaakt, gebruikt en moeten
vervolgens weer worden teruggenomen en uit elkaar gehaald
tot losse onderdelen, die opnieuw in een gelijkwaardige of liefst
hogere toepassing gebruikt kunnen worden. Zo wordt niets
weggegooid en zijn geen nieuwe grondstoffen nodig.

Cradle to Cradle is anders dan ‘traditionele’ duurzaamheid.
Duurzaamheid impliceert beperking, vermindering en heeft
daarmee een negatieve bijklank. Maar het grootste probleem
ermee is dat bij het beperken van het gebruik van grondstoffen,
die grondstoffen nog steeds op raken. Het gaat alleen
langzamer. En al worden de emissies van vervuilende stoffen
verminderd, uiteindelijk raakt de omgeving toch vervuild.
Cradle to Cradle betekent dus niet dat iets ‘minder slecht’ wordt
gedaan, maar dat het direct goed wordt gedaan. Grondstoffen
worden volledig hergebruikt en processen worden zo
ontworpen dat er geen vervuilende emissies meer zijn.
Dit betekent dat op een andere manier naar producten en
processen moet worden gekeken. Het hele ‘systeem’ moet
worden aangepast, zodanig dat kringlopen worden gesloten
met alleen input van hernieuwbare (zonne)energie.

Er kan nog een vierde uitgangspunt worden toegevoegd: ‘Voeg
waarde toe’. Zorg niet alleen dat activiteiten en ontwikkelingen
geen schade toebrengen, maar laat ze zelfs een positieve
bijdrage leveren, bijvoorbeeld door een zuiverende werking
of de productie van voedingsstoffen.

celebrate diversity
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