Introductie

Circulair Ondernemen
Welkom in het ‘blok’ Circulair Ondernemen!
In dit blok vindt u drie inspirerende bedrijven die ieder op hun
eigen manier circulair ondernemen
•
•
•

door

Linda van de Maat
https://www.linkedin.com/in/linda
-van-de-maat-8815134/

Interface;
Bedzzzy;
en Wieland Texlies.

Tapijtproducent Interface stort zich al ruim 25 jaar op
duurzaam ondernemen. De omvang van hun documentatie
onderstreept hun jarenlange ervaring. Interface deelt hun
lessen voor de toekomst en laat in een filmpje zien waar de
gerecyclede grondstof voor hun tapijtgaren vandaan komt: uit
gebruikte visnetten!

Dat circulariteit niet (alleen) gaat over het gebruik van
duurzame of gerecyclede grondstoffen, demonstreert Interface
met hun re-entry programma: gebruikte tapijttegels worden
hergebruikt.
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Het concept van Re-entry sluit naadloos aan op de oplossing van nieuwkomer Bedzzzy.
Als volle dochter van beddenfabrikant Auping maakt Bedzzzy
100% circulaire
matrassen en bedden. Om gebruik te kunnen maken van deze bedden en matrassen
kunnen klanten kiezen tussen ‘ouderwets’ aankopen of, helemaal van deze tijd, betalen
voor gebruik door een abonnement te nemen. Zodra een circulair matras of bed aan
vervanging toe is wordt deze opgehaald. Het materiaal van het oude matras wordt
volledig hergebruikt om een nieuw matras te maken.
Een belangrijke overeenkomst die ik waarneem tussen Interface en Bedzzzy is hun eigen
trekkende rol vanuit hun circulaire missie, en de volgende rol van toeleveranciers die op
hun beurt een complete transitie doormaken. Het is tenslotte zo, dat als een bedrijf
besluit uitsluitend gerecyclede grondstoffen te gebruiken, dit een enorme impact heeft
voor de leverancier die tot dan toe virgin (nieuwe) grondstoffen leverde. Ziet de
leverancier dit als kans of bedreiging? Durven ze te investeren? Doen ze mee?
Een bedrijf dat zeker meedoet is Wieland Textiles. Ooit begonnen met het inzamelen van
lompen, hebben zij zich nu ontwikkelt tot een hoogwaardige sorteerder van textiel.
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Waren zij eerder als inzamelaar deel van het ‘eindstation’ voor textiel, nu is Wieland
Textile een belangrijke grondstofleverancier voor garenfabrikanten die garen maken uit
gerecycled materiaal, waarmee weer kleding gemaakt kan worden. Een prachtig
voorbeeld van hoe je, zodra je circulair gaat ondernemen, een andere en zeer
waardevolle positie in de keten gaat innemen.
Over ieder van deze drie prachtige organisaties vindt u informatie in de vorm van
documenten en filmpjes.
Heeft u vragen? Stel ze via het online platform van InnoTeP, of neem rechtstreeks
contact op met betreffend bedrijf.
Ik wens u veel inspiratie!
Hartelijke groet, Linda van de Maat

