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Wat is Venlo?
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Doel: positieve impact



Grondstoffen



Grondstoffen



Grondstoffen



Energie



Luchtkwaliteit
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Ondersteun diversiteit

Gebruik hernieuwbare energie

Afval is voedsel

Alles is een voedingsbron voor iets anders

Zon, water, wind, etc.

CRADLE TO CRADLE BASISPRINCIPES

Biologische rijkdom, Cultuur en Innovatie

Cradle to Cradle



Minder slecht is nog niet goed!







We hebben praktijkvoorbeelden nodig!

Laten zien dat we het menen

Ook als 100% (nog) niet mogelijk is

Meerwaarde voor de stad en de burgers scheppen

Gebouwen die het verhaal vertellen

16



Visie



Gebouw dat lucht zuivert



Gebouw als grondstoffenbank

C2C ExpLAB Venlo                                  www.c2cexpolab.eu



Een gebouw dat energie opwekt



Gebouw dat water zuivert



Resultaat:Materialen



Stel gezamenlijk de juiste vragen
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Maar vooral: Mens centraal

• Gezondheid

• Prettig

• Flexibiliteit

• Kwaliteit

• Verbindingen leggen

• Open en transparant

• Waarom???



Wat kost een gebouw: menselijk kapitaal



Business model

Kosten    Investering

Break even    Cash Flow

Focus op de “harde” benefits

“Zachte” benefits belangrijk

Korte termijn en lange termijn

TCO / TCU (wat kost een gebouw daadwerkelijk)



De mindset is van belang

Wat kost een gebouw: TCO / TCU

Investering (kapitaal lasten)

Exploitatielasten

Gezondheid: productiviteit

Restwaarde

Een middel voor een optimale bedrijfsvoering



Bespaar & verdienmatrix 

(harde inverdieneffecten)



Bespaar & verdienmatrix



Harde inverdieneffecten

Project is niet duurder geworden (10%)

Hogere restwaarde dan traditioneel

Minder kapitaalkosten

Lagere exploitatielasten (17 milj.)

Cashflow onmiddellijk positief

Budget voor “less-beneficial” investeringen



Zachte inverdieneffecten

Gezondheid, productiviteit

1% minder ziekteverzuim is meer dan 500.000 euro

Imago, educatie

Nieuwe projecten

Unique selling point



Stelling

“Zachte” inverdieneffecten kunnen nog niet 

meegenomen worden in financieringsconstructies

32



Nu tijd voor verdere verbreding
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Gun jezelf C2C! Venlo wordt beter met C2C



• C2C is de dingen goed doen in plaats van minder slecht!

• In ons handelen zorgen we ervoor dat er sprake is van collectieve

meerwaardecreatie

• We beginnen “gewoon”…..ook als is 100% goed nog niet

mogelijk

• Gun jezelf C2C

• Beter een smaller maar diep draagvlak dan een breed en

oppervlakkig draagvlak

• Samen met de gemeenteraad

Aan de slag met de principes



Evolutie door innovatie
waarde

Gezondheid, Meerwaarde, 
Positief, C2C, Blue (rethink, 
upcycle)

Circulaire economie (recycle, reuse)

Duurzaamheid (reduceren)



De duurzame mindset of “klassieke” circulaire 

economie leidt uiteindelijk niet tot meerwaarde
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Stelling



 Grondstoffen, energie

 Van energielabel naar gezondheidslabel

 Aanbestedingen: EMVI vs. “laagste prijs”

 Nederland circulair 2050

 “zachte” inverdieneffecten

 Imago, verantwoordelijkheid

 Ketensamenwerking

 Diensten/services i.p.v. eigendom

 Grote interesse….
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De wereld verandert…..



Steeds meer aandacht voor het thema!
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2 april NPO 2



Diversiteit: Overheid, bedrijfsleven, banken, onderwijs, 

verzekeraars, en burgers maken samen het verschil

 Mindset is belangrijk

 Opdrachtgevers en opdrachtnemers

 Kennisdelen

 Profileren

 Financieringsmodellen/Business cases

 Voorbeelden bestaand en nieuw!
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Minder slecht is nog niet goed!



Informatie: 

www.c2c-centre.com

www.c2cvenlo.nl

www.c2cexpolab.eu
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