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Vrolijk en open, en tegelijk bloedserieus als het gaat om het correct 

overbrengen van de boodschap van Interface. Zo staat Janneke me op een 

zonnige nazomerdag via een digitale verbinding te woord. Werkend voor 

een Amerikaans, mediageniek, bedrijf beschikt Janneke over een 

indrukwekkend vocabulaire waarin soepel en zonder opsmuk alle mogelijke 

duurzaamheids-termen voorbij komen.  

 

Het materiaal dat Interface heeft aangeleverd voor deze InnoTeP 

conferentie is omvangrijk en ziet er gepolijst uit, en eerlijk gezegd doet het 

me een beetje duizelen: Mission Zero, Climate Take Back, visnetten op de 

Filipijnen. Waar te beginnen?!    

 

Janneke geeft door het beantwoorden van 5 vragen inzicht in de 

ambitieuze en oprechte doelstellingen van Interface. 

 

https://www.interface.com/EU/nl-NL/homepage
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In jullie indrukwekkende film laten jullie zien dat gebruikte visnetten rond de Filipijnen uit de zee 

gehaald worden. Deze visnetten worden als grondstof voor jullie tapijttegels gebruikt. 

Hebben jullie door de grondstofkeuze concessies moeten doen op het ontwerp of de kwaliteit 

van jullie producten?  

 

Janneke:  

“Nee, we hebben geen concessies gedaan. In de zoektocht naar een grondstof van gerecycled 

materiaal, zochten we een materiaal dat kwalitatief gelijkwaardig was aan het materiaal, Nylon 6, dat 

we tot dan toe gebruikten. We wilden dit daarnaast op een inclusieve manier doen. Een eerdere proef 

met materiaal op basis van bamboe en gras bracht voor de klant niet wat we ervan hoopten. Daar leer 

je dan weer van. In samenwerking met Zoological Society of London hebben we wederom een sociaal 

inclusief project geïnitieerd. Nu om verzamelde spookvisnetten te gaan recyclen. Tegelijk zorgend voor 

een schoner ecosysteem en extra inkomsten voor de dorpsbewoners. We hebben toen onze 

oorspronkelijke nylon leveranciers gevraagd om ook mee te doen en te investeren in dit project. De 

grootste leverancier wilde niet mee doen, twee kleinere wel”. 
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In het project met de visnetten werden dus direct jullie toeleveranciers betrokken.  

(Zie ook: document ‘Lessons for the future’, Les 4 over de Circulaire benadering). 

 

Wat betekende participatie van deze leveranciers voor hun business model, je vroeg ze tenslotte 

om te stoppen met het leveren van hun virgin (nieuwe) grondstof?  

 

Janneke:  

“Onze oprichter Ray Anderson was met zijn visie en Mission Zero een belangrijke inspiratiebron voor de 

leveranciers. In de markt kwam er daarnaast in brede zin een beweging op gang dat de vraag naar 

steeds hogere niveaus van gerecycled content in de garen aanjoeg. Het recyclen van commerciële 

visnetten die einde levensduur hadden bereikt, werd daarmee gelukkig interessant. Dit maakte  

investeringen en een verandering in strategie mogelijk voor de leveranciers. Toen wij het inclusieve 

project Networks initieerden samen met ZLS wilden zij hierin ook graag mee doen. Het mooie is dat een 

van de leveranciers nu garen heeft van 100% gerecycled materiaal. En dat het ook in de kleding 

industrie wordt gebruikt”. 
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De tapijttegels zijn dus gemaakt vanuit een gerecyclede 

grondstof.  

Zijn jullie tapijttegels na gebruik ook weer recyclebaar?  

 

Janneke:  

“Circulariteit moet inderdaad in beide kanten van de keten 

toegepast worden. Voor ‘ervaren tapijttegels’ zijn we een 

partnerschap aangegaan met Sparo”. 

 

Ervaren tapijttegels?!  

Janneke:  

“Ja, tapijttegels die tweedehands zijn, noemen wij liever 

‘ervaren’. Deze producten komen allemaal in ons ReEntry 

programma. Onze voorkeur gaat uit naar re-use. Als tegels 

daar niet meer voor geschikt zijn is recycling een 

mogelijkheid. Daarin hebben we aanzienlijk geïnvesteerd, 

maar we zijn niet tevreden over de restafvalstroom die 

ontstaat bij recycling. Met de ontwikkeling van een nieuwe 

tapijtrug die bestaat uit biobased- en gerecycled materiaal 

(producten met deze backing worden 5 oktober gelanceerd), 

onderzoeken we ook weer nieuwe mogelijkheden voor 

recycling”. 
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Dus Re-Use  (hergebruik) staat in de hiërarchie boven recyclen, is de markt daar klaar voor?  

 

Janneke:  

“Ja, re-use is natuurlijk veel mooier. Tegelijkertijd ligt daar onze grote uitdaging voor de komende tijd. 

Dit vraagt namelijk wel veel van de keten: eindgebruikers en stoffeerders moeten hier met ons ook 

bewust voor kiezen omdat het netjes terugleveren van tapijttegels weliswaar circulair waarde creëert, 

maar financieel duurder is dan afvoeren naar de verbrandingsoven of een laagwaardige einde 

levensoplossing. Bovendien is het van belang om te weten waar je materiaal is om terug te kunnen 

vallen op re-use. Ook is het belangrijk dat de tegels lijmvrij geïnstalleerd zijn. Daar hebben wij ook een 

systeem voor op de markt gebracht. Daarnaast begint circulariteit bij het verlengen van de  levensduur 

bij huidige gebruiker, door het juiste onderhoud van de tegels gedurende het gebruik”. 
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‘Climate take back’ ,dat klinkt ingewikkeld.  
Kun je in het kort uitleggen wat dit inhoudt? 

 

Janneke:  

“In 1994 kwam Ray Anderson (de oprichter) tot het besef 
dat hij een goed lopend bedrijf had, maar daarbij teveel 
negatieve impact had op de aarde. Daarom gooide hij het 
roer om en startte hij Mission Zero. In 2019 (een jaar voor 
het doeljaar 2020) konden we ons Mission Zero succes 
vieren met o.a. 96% minder broeikas uitstoot t.o.v. 1996, en 
99% hernieuwbare energy voor onze productielocaties in 
de VS en Europa. We wilden ons daarmee een groter doel 
stellen. Dat is onze nieuwe missie: Climate Take Back: het 
omkeren van de opwarming van de aarde. We hebben 
daarin 4 pijlers opgenomen: Live Zero (voorzetten van 
geen negatieve impact hebben op de aarde), Love Carbon 
(koolstof als bouwsteen gebruiken), Let Nature Cool 
(beschermen en herstellen natuurlijke ecosystemen), Lead 
the Industrial Re-Revolution (inspireren en samenwerken)”.  
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Wat is de eerste concrete stap die nu 

genomen wordt in dit ambitieuze plan? 

 

Janneke:  

“Love Carbon betekent dat we koolstof als 

bouwsteen gaan gebruiken voor onze 

producten. In oktober lanceren we producten 

met een nieuwe tapijtrug. Deze rug is gemaakt 

met biobased en gerecyclede materialen en 

deze zijn netto C02 negatief. Het effect is dat we 

hiermee de totale C02 voetafdruk van de 

tapijttegels (cradle to gate) weer significant 

verlagen. In de toekomst mogen we producten 

verwachten die C02 negatief zijn. We bouwen 

hiermee voort op het prototype van 2017, 

waarmee we hebben laten zien dat het mogelijk 

is.”.  
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Jullie zijn een wereldwijd opererend 

bedrijf. De doelstellingen worden door 

het hoofdkantoor geformuleerd.  

Welke bijdrage leveren jullie vanuit 

Scherpenzeel?  
 

Janneke: 

“Als hoofdkantoor van Europa zijn we 

gevestigd in een zeer sophisticated 

omgeving als het gaat om duurzaam 

ondernemen. Daarom kunnen wij concreet 

heel veel bijdragen. Zo was onze 

Nederlandse productiefaciliteit de eerste van 

Interface die 100% op renewable energy 

draaide. We zijn de trekker geweest in 

verschillende grote projecten, zoals bij de 

nieuwe tapijtrug gemaakt met C02 negatieve 

materialen. Als Sustainability Manager 

overleg ik wekelijks met mij Europese 

collega’s en maandelijks hebben we overleg 

met de Sustainability Managers wereldwijd. 

Daarin wisselen we kennis, ervaring en 

nieuwe ideeën uit”. 
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Nog een paar laatste woorden? 

 

Janneke:  

“Het is bijzonder hoeveel Interface met 
Mission Zero al heeft gerealiseerd. Nu 
zijn we met Climate Take Back een 
nieuwe fase ingestapt: om een 
herstellende bijdrage te gaan leveren. 
Met onze tapijttegels zijn we al heel ver. 
Bij onze andere producten, Rubber en 
LVT, nemen we onze 25+ jaar ervaring 
op het vlak van duurzaamheid mee om 
deze segmenten ook te verduurzamen.  

Leiderschap is zo belangrijk. Als je de 
moed hebt als leider om jouw rol en 
verantwoordelijkheid te gebruiken om 
het roer om te gooien en jouw bedrijf 
ECHT te verduurzamen dan is het heel 
bijzonder wat je samen met klanten en 
leveranciers kan realiseren, we noemen 
dat 'start a ripple, create a wave'!”. 
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Interface, Inc. is een mondiaal vloerenbedrijf gespecialiseerd in C02-neutrale tapijttegels en veerkrachtige 

vloeren, waaronder luxe vinyltegels (LVT) en rubberen vloeren van nora®. We helpen onze klanten met 

het creëren van hoogwaardige interieurruimten die bijdragen aan welzijn, productiviteit en creativiteit, 

alsook aan de duurzaamheid van de aarde. Om dit te realiseren, vertrouwen we op continue innovatie en 
verbetering. We ondersteunen persoonlijke initiatieven en koesteren de ontwikkeling van ideeën. 


