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Voorwoord
Een van de belangrijkste boodschappen in Excelleren in duurzaam innoveren is dat
we de koppen bij elkaar moeten steken om sámen met duurzame innovatie aan de
slag te gaan, want dan vergroot je de kans van slagen. Dat spreekt mij aan. Dit boek
bevat geen hemelbestormende vergezichten, geen beleidstaal, maar vooral praktische handvatten waarmee je in de dagelijkse praktijk aan de slag kan.
Er staan ook slimme tips in dit handboek. Dat is belangrijk, want we hebben meer
duurzame businesscases nodig. Niet alleen om maatschappelijke vraagstukken op
te lossen op het gebied van klimaat, energie en grondstoffen, maar ook om de economische groei in Nederland te stimuleren. Dit boek gaat over duurzame innovatie
van producten. Dat is een cruciale factor om Nederland naar een hoger niveau te
helpen.
De brede investeringsagenda van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO (www.nl-nextlevel.nl) maakt de transitie op verschillende terreinen mogelijk, realiseert een grotere
duurzame economische groei en creëert werkgelegenheid. Bij transities moet je denken aan een grote inzet van hernieuwbare energie, analyse van big data, robotisering
of de ontwikkeling van een wegwerp- naar hergebruikeconomie. Nieuwe innovatieve producten maken die transities mogelijk.
Nederlandse sectoren op het gebied van water, voedsel, gezondheid, duurzaamheid
nemen wereldwijd een toppositie in dankzij hun innovatie-ecosystemen, waarin
grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en overheid samenwerken. We vergeten
weleens dat dit nergens ter wereld geëvenaard is. Die innovatiekracht moeten we
koesteren.
Wilt u deel uitmaken van zo’n innovatie-ecosysteem en bijdragen aan een duurzame
toekomst van Nederland? Met het openslaan van Excelleren in duurzaam innoveren
zet u de eerste stap.
Hans de Boer,
voorzitter VNO-NCW
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DEEL 1
VAN ECODESIGN
NAAR DUURZAME
INNOVATIE

Excelleren in Duurzaam Innoveren is een praktisch handboek voor
eenieder die resultaat wil boeken met duurzame innovatie in de
context van productontwikkeling. In dit deel passeert allereerst een
aantal sprekende praktijkvoorbeelden op uiteenlopende terreinen
de revue. Verduurzaming heeft baten, maar er zijn ook uitdagingen
die een sluitende businesscase in de weg staan. Welke zijn dat?
Verder lees je in dit handboek wat de vertrekpunten zijn voor
duurzame innovatie.
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DEEL 1

1.1

VAN ECODESIGN NAAR DUURZAME INNOVATIE

Zij die op weg gingen

Heel wat organisaties – profit en non-profit, klein en groot – zijn het pad ingeslagen
van duurzame innovatie in de context van productontwikkeling (‘productverduurzaming’). Om je te inspireren vind je hieronder de verhalen van een aantal van hen:
Vanderlande Industries (bagage-afhandelings- en sorteersystemen), Philips (gezondheidstechnologie), Interface (tapijttegels), Auping (bedden en matrassen), CEPE
(brancheorganisatie verf en poedercoatings) en Neopost (folder inserters).

Vanderlande Industries ontwikkelde een cradle-to-cradle conveyor
Duurzaamheid is niet modieus maar keihard noodzakelijk, vindt men bij Vanderlande Industries . Dit Nederlandse bedrijf uit Veghel is wereldmarktleider in bagage-afhandelingssystemen voor vliegvelden. Daarnaast maakt men sorteersystemen
voor post en pakjes. In een Vanderlande-systeem zitten vele honderden elektromotoren. Al jaren geleden ging het bedrijf systemen maken die minder elektriciteit verbruiken. Mede door het toepassen van slimme software en energiezuinige elektromotoren werden spectaculaire resultaten geboekt. Men had echter het idee dat er
meer moest zijn en kwam uit bij het cradle-to-cradle-concept. Kortweg: het hergebruik van materialen. Achterliggende gedachte is dat als het bedrijf morgen nog in
business wil zijn, de materialen er wel moeten zijn. Een eerste resultaat is een conveyor waarvan de onderdelen volledig terugwinbaar zijn. Een conveyor is een lopendebandmodule die onderdeel uitmaakt van een groter systeem. In zo’n module
zitten zo’n 40 verschillende materialen, die nu allemaal weer door Vanderlande
Industries worden teruggehaald en opnieuw kunnen worden gebruikt.
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Senseo® Viva Café Eco: een dampende kop koffie uit een duurzamer
apparaat
Op het oog zie je maar weinig verschil tussen de nieuwe Senseo® Viva Café Eco en
de andere Senseo-machines. En de koffie smaakt net zo lekker. Het grootste verschil
is dat dit een duur zamer apparaat is. De helft van de gebruikte kunststof bestaat
uit gerecycled plastic en bijna alle onderdelen van het koffiezetapparaat zelf zijn te
recyclen. Om energie te besparen schakelt het apparaat zichzelf uit. Ook door de
verwachte levensduur van zeven jaar mag het als een ‘groene’ koffiemachine worden
betiteld.

Interface knipt de navelstreng met olie door
Interface is ’s werelds grootste producent van tapijttegels. In Scherpenzeel staat een
van de fabrieken van dit Amerikaanse bedrijf. In 1994 zette de oprichter een stip op
de horizon: in 2020 wil Interface geen enkele impact meer hebben op het milieu.
Het bedrijf gaat op een missie die ze kort en krachtig betitelen als ‘Mission Zero’.
Nylon garen is verreweg het belangrijkste materiaal dat het bedrijf inkoopt. Omdat
nylon wordt gemaakt uit olie wil het bedrijf de ‘navelstreng’ met olie doorknippen.
Door het verbruik van nylon te verminderen, door andere vezels te gebruiken en
door te recyclen. In 2007 neemt het bedrijf zijn eerste installatie voor het recyclen
van gebruikte tapijttegels in gebruik. Interface gebruikt inmiddels ook garen van hernieuwbare bron. Dit bionylon wordt gemaakt van olie die uit de castorboon wordt
geperst. Inmiddels is voor het bedrijf als geheel het gedeelte gerecyclede materialen
ruim 50 procent. De fabriek in Scherpenzeel is bijna klimaatneutraal. Een paar jaar
geleden ging Interface op zoek naar andere innovatieve manieren voor recycling en
kwam op het idee van het recyclen van nylon visnetten. Inmiddels vissen vissers op
de Filippijnen op de talloze gebruikte visnetten die een belangrijk deel vormen van
de ‘the plastic soup’ in de Grote Oceaan. De netten worden vervolgens voor Interface tot nieuw nylon garen verwerkt. Interface is een goed voorbeeld van een bedrijf
dat bij productverduur zaming verder kijkt dan alleen de ‘p’ van planet, maar ook
naar de ‘p’ van people.
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Auping wil minder afhankelijk zijn van delfstoffen en neemt
gebruikte matrassen terug
Auping wil uiterlijk in 2020 volledig (qua processen, goederen en diensten) circulair en volgens de filosofie van cradle-to-cradle werken. Dat betekent onder meer
het helemaal stoppen van het gebruik van nieuwe delfstoffen in de producten. De
aanleiding is ingegeven door noodzaak. Het merk mag dan groot zijn in Nederland
maar internationaal bezien is het klein. Circa een derde deel van de omzet bestaat
uit de inkoop van basismaterialen. Omdat Auping een kleine partij is op grondstoffenmarkten is de inkoopkracht beperkt. Het is voor Auping daarom noodzakelijk om minder afhankelijk te worden van delfstoffen om concurrerend te blijven.
Auping is inmiddels een cradle-to-cradle-gecertificeerd bedrijf. Dat wil zeggen dat
alle grondstoffen die het bedrijf gebruikt duurzaam zijn. Inmiddels neemt Auping
de oude matrassen, ook van een ander merk, terug als het bedrijf een nieuwe matras
verkoopt. De ingenomen exemplaren worden door een recyclebedrijf uit elkaar
gehaald. De diverse bestanddelen worden verwerkt in onder meer judomatten.
Auping onderzoekt of het meubelstoffen van gerecyclede PET-flessen en katoen kan
gebruiken.

CEPE: resultaat door branchebrede samenwerking verduurzaming
CEPE is de Europese brancheorganisatie voor producenten van verf, poedercoatings
en inkt voor kunstenaars. De organisatie initieerde een project om een database met
de footprint van gebruikelijke grondstoffen te maken. Om de impact van materialen te vergelijken worden life cycle-analyses (LCA) uitgevoerd. Die zijn echter altijd
op aannames gebaseerd en alleen vergelijkbaar als ze op dezelfde manier zijn uitgevoerd. Toeleveranciers verstrekken over het algemeen alleen cijfers voor hun eigen
materialen en het is kostbaar om berekeningen voor alle materialen te maken. Een
mooie aanleiding om gezamenlijk op te trekken en de expertise en menskracht van
verschillende bedrijven te bundelen. De database is inmiddels een feit en zal in een
volgende fase doorontwikkeld worden naar een footprintindicatie die ook voor
klanten in de winkel begrijpelijk is. Niet alleen dát is een mooi resultaat gezien het
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grote aantal betrokken partijen, maar de weg daarnaartoe was minstens zo interessant. Want verduurzaming vindt steeds meer in netwerken plaats en hoe orkestreer
je netwerken? Tot nu toe was daar niet zoveel over bekend. Uit de CEPE-casus kwam
een model naar voren met vier kernactiviteiten voor samenwerking in een waardenetwerk : initiatie, voorbereiding, besluitvorming en het managen van de resultaten. Deze essentiële activiteiten moeten in deze volgorde plaatsvinden. Een kritische
succesfactor dus voor netwerksamenwerking bij duurzame innovatie. De ervaring
die in dit project met multipartnersamenwerking werd opgedaan heeft ook concrete aanbevelingen voor het management opgeleverd.

Neopost verlengt levensduur machines door remanufacturing
Neopost is nationaal en internationaal succesvol met folder inserters . Dat zijn
machines die automatisch en met hoge snelheid documenten vouwen, ze in enveloppen steken en de enveloppen vervolgens sluiten. Het bedrijf ontwikkelde een
‘groene’ machine die niet alleen lichter is, maar ook bijna volledig is te recyclen en
zichzelf automatisch uitschakelt. De gewichtsbesparing van 25 procent werd gerealiseerd door de opbouw van staalplaten van het chassis te vervangen door kunststof. Tegelijkertijd startte Neopost een remanufacturing-programma voor gebruikte
machines. Een nieuw model folder inserter werd zodanig ontworpen dat deze
óf helemaal kan worden opgebouwd uit nieuwe onderdelen en materialen óf kan
worden opgebouwd uit de delen van teruggenomen machines. De folder inserters
worden door klanten voor een periode van vijf jaar geleaset en worden dan door
Neopost teruggenomen. Door remanufacturing wordt de levensduur met minimaal
diezelfde periode verlengd.
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De baten…

Vanderlande Industries heeft met de cradle-to-cradle conveyor een voorsprong op
de concurrentie omdat het reeds nu werkt aan een van de grootste thema’s van
deze eeuw. Belangrijk vindt men ook dat duurzame innovatie deel uitmaakt van de
reputatie van het bedrijf. Want Vanderlande Industries is een A-merk dat als trendsettend bekendstaat. En dat wil men graag zo houden.
De Mission Zero-ambitie van tegeltapijtfabrikant Interface heeft baten op uiteenlopende terreinen. Het bedrijf voegt behalve economische waarde aan de maatschappij ook sociale waarde (voor de vissers op de Filippijnen) en ecologische waarde toe.
Verduurzaming brengt kostenbesparingen, weten ze inmiddels bij Interface. Door
kostenbesparingen ontstaat ruimte voor investeringen in verduurzaming. Als je
werk maakt van verduurzaming ga je systematisch energie- en materiaalverbruik en
afval verminderen. Een ander voordeel van verduurzaming is dat het je extra omzet
brengt, omdat je op een andere manier naar je producten gaat kijken. Daardoor ontstaan nieuwe producten en nieuwe serviceconcepten. Door de duidelijke visie op en
consequente implementatie van verduurzaming is Interface ook een betere partij op
de arbeidsmarkt. De duurzame missie geeft een ‘hogere betekenis’ aan het werk.

Soorten baten
Uit deze twee voorbeelden blijkt dat duurzame innovatie voor organisaties baten
heeft op uiteenlopende terreinen. De allerbelangrijkste opbrengst is natuurlijk dat
mede hierdoor de aarde ondanks een sterk stijgende bevolking een leefbare planeet
kan blijven.
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Inventariseren we de verschillende soorten baten van duurzame innovatie, dan liggen die op de volgende terreinen:
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milieu en sociaal: verminderen of vermijden van milieu-impacts, voldoen
aan wet- en regelgeving, voorkomen van milieurampen, verhogen algemeen
welzijn;



financieel: hogere omzet, hogere winst, lagere (kapitaal)kosten;



markt: nieuwe klantgroepen, hogere klanttevredenheid, groter marktaandeel;



operationeel: lagere productiekosten, hogere kwaliteit, lagere voorraad;



technologie en technologische knowhow: nieuwe technologische platforms voor productinnovatie, technologische voorsprong, nieuwe ontwerpmethoden, nieuwe productiemethoden;



kunde en knowhow markt en netwerk: nieuwe zakelijke mogelijkheden,
nieuwe businessmodellen, nieuwe samenwerkingsverbanden en relaties met
klanten;



reputatie: makkelijker aantrekken financiële middelen, beter imago bij stakeholders (waaronder klanten, medewerkers en ngo’s);



risico’s: verkleinen afhankelijkheid grondstoffen, beter inzicht in toeleveringsketens.
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Beschouwing
De lijst laat zien dat een aantal baten van duurzaam innoveren van financieel-economische aard is. Daarnaast bestaan er baten die veelal immaterieel zijn, maar van
strategisch belang zijn voor elke organisatie die duurzaam wil opereren.
Bij de baten kun je voorts nog een aantal opmerkingen plaatsen.
De eerste is dat het onwaarschijnlijk is dat je door duurzame innovatie alle
genoemde baten daadwerkelijk tegelijkertijd zult oogsten. Kijk maar naar de hiervoor genoemde voorbeelden van Interface en Vanderlande Industries, die een aantal
baten noemen maar lang niet allemaal. Het verschil tussen explorerende innovatie
en exploiterende innovatie is hier van belang (zie ook Deel 2). Exploitatie-innovatie
betekent een incrementele verbetering van bestaande producten en processen met
behulp van kennis en kunde die al in je organisatie aanwezig is. Maar om duurzaam
te innoveren is exploitatie niet altijd toereikend. De bestaande kennis en kunde
schiet dan tekort om een volgende stap te maken. Exploratieve innovatie is dan
nodig. Explorerende innovatie vraagt in veel gevallen om strategische investeringen
en een langere adem dan exploiterende innovatie. De economische of marktresultaten van explorerende innovatie zijn in het begin vaak niet positief. In plaats daarvan
moet je bij explorerende innovatie kijken naar andere baten zoals nieuwe technologische of markt-/netwerkknowhow, verbeterde reputatie en risicoreductie. Op langere termijn is het de bedoeling dat deze resultaten geëxploiteerd worden en leiden
tot economische baten. De Senseo® Viva Café Eco van Philips is een goed voorbeeld
van explorerende innovatie. De kennis en kunde die in dat project is ontwikkeld,
wordt nu door Philips ingezet om andere producten te verduurzamen.
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Een tweede opmerking is dat naar de baten van duurzame innovatie behoorlijk
wat wetenschappelijk onderzoek is gedaan, maar je bij de uitkomsten van de verschillende studies kanttekeningen kunt plaatsen. Een eerste kanttekening is dat het
van studie tot studie verschilt hoe duurzame innovatie wordt gemeten. Over het
algemeen wordt een vrij beperkte operationalisering gekozen. Bijvoorbeeld, duurzame innovatie wordt alleen gemeten als verbeteringen in de eco-efficiency (minder
belastend materiaal, minder uitstoot, minder energieverbruik, minder verpakking)
in plaats van als verbeteringen die leiden tot circulair ondernemen en/of producten
met nul impact op het milieu. De vraag is dus hoe representatief deze studies zijn
voor uitspraken over duurzame innovatie in de volle breedte.
Een tweede kanttekening is dat studies soms plaatsvinden in één branche of één
land. De auto-industrie wordt vaker gebruikt voor dit type onderzoek, maar is niet
geheel representatief voor andere domeinen omdat er in de auto-industrie door
wet- en regelgeving , subsidies en brandstofprijzen vaak meer drijfveren zijn om
duurzaam te innoveren dan in andere branches. Ook verschilt tussen landen de
wet- en regelgeving. De baten kunnen in deze studies dus juist positief uitpakken
dankzij een gunstig klimaat voor duurzame innovatie.
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