Workshop Toekomstbestendig innoveren: The Interface Way
Waar twee werelden samenkomen, ontstaan nieuwe oplossingen
Veel organisaties hebben duurzaamheidsambities en zijn gedreven om deze te bereiken.
Alleen blijkt het nog niet makkelijk om daadwerkelijk de goede keuzes te maken en hierin
continu te blijven innoveren. Bovendien zit een deel van de duurzaamheidsimpact ook altijd
elders in de keten. In deze tweedaagse workshop werkt de initiatiefnemende organisatie
samen met haar ketenpartners vanuit de huidige uitdaging toe naar duurzame en
innovatieve oplossingen, geïnspireerd op de natuur.

Deze unieke combinatie van de Natural Step- en de Biomimicry
methodiek brengt duurzame innovatie naar een volgend niveau, zoals
dat bij Interface is gebeurd. We starten vanuit jullie eigen
(keten)vraagstuk en werken in twee dagen met elkaar toe naar een
praktisch uitvoerbaar plan waarmee je direct aan de slag kunt.
Interface is met afstand het duurzaamste bedrijf ter wereld. Mission
Zero, de belofte van het bedrijf om in 2020 geen enkele negatieve
impact meer te hebben op de aarde en al wat daar op leeft, is bijna
gerealiseerd. Het beursgenoteerde Interface is er wereldmarktleider
mee geworden.
De grote vraag is dan ook: Wat is het recept van het succes van Interface? Twee denkkaders
zijn daarvoor sterk bepalende ingrediënten geweest, namelijk het Raamwerk voor Strategische
Duurzame Ontwikkeling (RSDO, ook bekend als Natural Step-raamwerk) voor de visie- en
strategieontwikkeling, en biomimicry voor de innovaties en de creativiteit om de strategie mee
te realiseren.
In een workshop van twee dagen nemen BiomimicryNL en Local Matters jouw organisatie,
samen met jouw ketenpartners, mee in een zoektocht naar duurzame oplossingen in de keten
op het gebied van product-, proces- en systeeminnovatie.
Programma
▪ De uitdaging van de ketenpartners centraal
▪ Een gedeelde taal en toets voor duurzaamheid
▪ Impactanalyse en scoping
▪ Toewerken naar een visie
▪ Presentatie en rondleiding Interface
▪ Discovering, Creating, Evaluating
▪ Vervolgstappen plannen
Resultaten
▪ Nieuwe, innovatieve oplossingsrichtingen
▪ Een concept Plan van Aanpak om mee te starten
▪ Inzicht in de verdere kansen en mogelijkheden van de combinatie van de
methodieken
▪ Betere samenwerkingsrelatie in de keten

Over ons:
Local Matters
Dit is de onderneming van Hilda Feenstra en Sietske de Jong. Zij zijn allebei,
adviseur, trainer en procesbegeleider en gespecialiseerd in het werken met
het Raamwerk voor Strategische Duurzame Ontwikkeling (RSDO, ook bekend
als Natural Step-raamwerk). Dit raamwerk biedt een heldere taal en toets en
een eenvoudig proces voor integrale duurzaamheid. Dit maakt samenwerken
gemakkelijker en maakt het mogelijk om samen ambitieuze
langetermijnambities te formuleren en stap voor stap waar te maken, op
een manier die voor iedereen begrijpelijk en toepasbaar is.
BiomimicryNL
Biomimicry is een nieuwe wetenschap die de voorbeelden uit de natuur
bestudeert en imiteert of als inspiratie gebruikt om problemen van mensen
op te lossen op manieren die goed zijn voor het leven op Aarde.
Het is een radicaal andere manier van innoveren: niet gebaseerd
op wat we uit de natuur kunnen halen, maar wat we kunnen
leren van 3,8 miljard research and development door de natuur.
Het is een designtool om tot baanbrekende/radicale innovaties te komen.
BiomimicryNL is de expert op dit gebied in Nederland.
Interface
Deze wereldmarktleider in de tapijtindustrie is in 25 jaar tijd getransformeerd
van volledig gebaseerd op fossiele en chemische grondstoffen, naar nul
negatieve impact op de aarde en al wat daar op leeft. Tijdens deze
workshop zijn we te gast op hun Europese productielocatie in
Scherpenzeel en krijgen we een kijkje in de keuken van hoe de
transformatie van het bedrijf heeft plaatsgevonden. Alvast een tipje van
de sluier: dat hebben ze niet alleen gedaan, maar samen met hun
ketenpartners en andere, soms zeer onverwachte, samenwerkingspartijen.

Contact
Local Matters: Hilda Feenstra
E: hilda@local-matters.nl
T: 06 – 252 99 700

BiomimicryNL: Saskia van den Muijsenberg
E: saskia@biomimicrynl.org
T: 06 412 30 898

Meer info:
www.local-matters.nl
www.biomimicryNL.org
https://www.interface.com/EU/nl-NL/homepage

