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Wereldwijd marktleider in 
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tegeltapijt in het jaar 1958
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Wie is Interface:



Mission Zero

De uitdaging van Ray Anderson



Duurzame stappen
vanuit een circulaire gedachte



Als een circulaire economie het antwoord is, wat is dan de vraag?

Grondstof

schaarste

Nieuwe

verdien

modellen

Kosten- en 

risicoreductie
DuurzaamheidInnovatie



Deelnemer GDCI

Begin bij het goede voorbeeld door: 

Invulling Pilots

Bepaal vooraf je ambitie 



Waarom vloerbedekking

• Markt

• Levenscyclus

• Opdrachtgever



Circulair aanbesteden

Waar haal je de winst

• Neem de tijd voor een goede voorbereiding

• Maak gebruik van marktverkenning  

• Laat je vanuit meerdere kanten informeren

• Onderzoek het maximaal mogelijke binnen de 

eigen organisatie
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Circulair aanbesteden, waar haal je de winst

vanuit de leverancier

• Omarm de consultatie/informatie ronde.

• Deel je kennis en ervaring.

• Stimuleer dat men bij meerdere marktpartijen 

informeert.

• Betrek in een vroeg stadium                       

de hele bedrijfsketen.
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Keuzes

• EMVI 

• Contractvorm

• Looptijd overeenkomst



Invulling van de EMVI

• Gerecycled content (15)

• Hergebruik bestaande vloerbedekking (15)

• Hergebruik nieuwe vloerbedekking (20)

• Prijs (50)



Invulling van de EMVI

Beschrijving SMART, voldoet goed, wekt veel vertrouwen = 100%

Beschrijving SMART, voldoet voldoende en wekt voldoende vertrouwen = 70%

Beschrijving SMART, voldoet onvoldoende of wekt weinig vertrouwen = 30% 

Beschrijving SMART, voldoet niet of niet beantwoord = 0%



Circulair aanbesteden

Waar zitten de valkuilen

• Door de verdeling 50% prijs en 50% kwaliteit (dubbele weging) 

en eisen is de kans dat ook de minst circulaire aanbieding kan 

winnen.

• Koppel hergebruik aan een looptijd

• Wees helder in definities

• Verifieerbaarheid van beloftes



Circulair aanbestedenWaar zitten de valkuilen

Vanuit leverancier

• Met beste invulling op kwaliteit en eisen, toch kunnen verliezen 

op laagste prijs met minimale kwaliteit en eisen, door een 

juiste punten verhouding ( 60/40 en/of 70/30) .

• Subjectieve beoordeling.

• Geen controle op feiten.

• Te lage/hoge ambitie.

• Niet klaar zijn van de bedrijfsketen.



Van een lineair naar circulair model



Circulaire economie in de praktijk

Huurkoop / terug koop

Full - Service
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Circulaire economie in de praktijk

Nieuw 500 m2

Re Furbish 800 m2

Re Use 220/480 m2

Re Use (zitmeubel) 400 m2

Re Entry recycling 580 m2
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… a new approach.



Milieu productverklaringen

EPD’s betrekken de volledige 

levenscyclus, geven de toegepaste 

grondstoffen en herkomst weer. 

Tevens geven EPD’s objectieve, 

vergelijkbare, door onafhankelijke 

derde partij geverifieerde informatie.

Zijn Europees goedgekeurde 

standaarden voor de bouw (EN15804).



‘Recyclebaar’ is een belofte
‘Gerecycled’ is een realiteit
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