
C2C en Design 



C2C team - de organisatoren 
 
V.l.n.r: 

Diana Seijs (Ahrend) 
Hendrik Warnar (Interwand) 
Janna van Goor (Interwand) 
Daphne Rolf (Desso) 
Rob Kragt (Desso) 
Dorien van der Weele (Mosa) 
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Evenementen agenda 
• Dutch Design Week 19 t/m 27 oktober 
• Duurzaam Gebouwd Congres 14 november 
• Mosa genomineerd voor C2CPII Legacy Leaders Award; uitreiking op 15 

november door Michael R. Bloomberg, burgemeester van New York 
• 26 november Arc13 Awards, beste architectuur, beste interieurarchitectuur en 

beste stoelontwerp 
 

 

Eindhoven | 24-10-2013 



Eindhoven | 24-10-2013 

Programma 24 oktober 2013 
 
 09.00 uur Ontvangst bij IGLUU te Eindhoven  

09.30 uur Welkomstwoord organisatoren C2C Café  

09.45 uur Presentatie MUD Jeans (inclusief Q&A)  

10.15 uur Pauze  

10.30 uur Presentatie EPEA NL (inclusief Q&A)  

11.15 uur Presentatie Dutch Awearness (inclusief Q&A)  

12.00 uur Discussie  

12.30 uur Netwerklunch 



MUD Jeans – Bert van Son 
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Een nieuwe fase in fashion 

Mud Jeans 

Cradle to Cradle café 24 oktober  2013 





Profiel Mud Jeans  

• Opgericht in 2008 

• Duurzaamheid zit in ons DNA 

• Productie jeans in Italië 

• Flagship store in Gent, Amsterdam en binnenkort Berlijn 

• Webshop: www.mudjeans.eu  

http://www.mudjeans.nl




Fair Trade 

Ondernemend Gerecyclede materialen 

Geen kinderarbeid 

Maatschappelijk Betrokken 

Pionierend 

Transparant 

Dynamisch 

Vooruitstrevend 

Innovatief 

Respect 

Coöperatief 

Ecologisch 

Biologisch 

Filosofie  



Partners 



Hoe Duurzaam is Mud Jeans 



Een nieuwe fase in fashion....... 



Nieuw baanbrekend  
fashion concept 



Cotton : the world’s “dirtiest”Crop 
•  natural fiber , right ? 

•  water .... 

•  pesticides 

•  2,5 % of worlds cultivated land 

•  24% worlds insectisides 

•  most pesticide crop planet 

•  Aldicarb can kill a men with just a drop 



Grondstoffen schaarste 
 

• Toenemende schaarste grondstoffen 

• Van lineaire naar circulaire economie 

• Uitdaging voor bedrijven 



Trend: Gebruik in plaats van bezit 
 

• Sharification: gebruik & delen i.p.v. bezit 

• Past in tijdsgeest 

• Car to Go 

 







Voordelen klant Lease a Jeans 
• Gebruik in plaats van bezit 

• Zorgeloos gebruik door gratis reparatie 

service 

• Gespreide betaling 

• Vast laag maandbedrag  

• ‘Gezonde’ duurzame broek 

• Zelf moment bepalen wanneer je nieuw model 

wilt 

• Bijdragen aan duurzame samenleving 
 



Nieuw Business Model 

• Mud Jeans blijft eigenaar van grondstoffen  

• Aanjager circulaire economie 

• Minder afhankelijk van grillige katoenmarkt 

• Re-use, Repair, Recycle 

• Design for disassembly 



Hoe werkt het 
• Klant vult eenvoudige overeenkomst in 

• Klant betaalt eenmalig instapbedrag van €20 

• Klant betaalt 12 maandtermijnen van €5   

• Totaalprijs: €20 + €60 = €80 



Na 12 maanden 3 opties 
• Optie 1: Klant stuurt broek retour naar Mud Jeans 

• Optie 2: Klant kiest nieuw model, betaalt 7,50 euro switch kosten 

en betaalt opnieuw 12 maandtermijnen van 5 euro 

• Optie 3: Klant betaalt 4 extra ‘statiegeld’ termijnen van 5 euro en 

draagt de broek zo lang als hij wil. Na retourneren krijgt hij het 

‘statiegeld‘ terug als korting bij volgende aankoop.   



Wat gebeurt er met de jeans? 



Recycling jeans, 3 mogelijkheden 
1. Jeans is nog in goede staat 

2. Jeans is beschadigd,  maar kan nog gerepareerd worden 

3. Jeans is in slechte staat of out of fashion 

Productie EN recycling jeans vindt plaats in Italië 



Verkrijgbaarheid 
• 2 heren- en 2 damesmodel, allen in drie washings  

• Eenvoudig online te bestellen via www.mudjeans.eu 

• En in geselecteerde winkels 

http://www.mudjeans.nl
http://www.leaseajeans.nl
http://www.leaseajeans.nl
http://www.leaseajeans.nl
http://www.leaseajeans.nl
http://www.leaseajeans.nl


Join The Mud Generation 



Flagship store in Gent, Amsterdam 



Recycled Yarn made in Italy Prato  





Please like us on Facebook and 
follow us on twitter  



http://www.facebook.com/pages/Mud-Jeans/181520615213897
mailto:info@mudjeans.eu
http://www.mudjeans.eu
http://www.leaseajeans.com
http://www.leaseafleece.com
http://www.leaseajeans.nl
mailto:info@mudjeans.eu
http://www.mudjeans.eu
http://www.leaseajeans.com
http://www.leaseafleece.com


Pauze 
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Dutch Awearness – Rien Otto 
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Cradle2Cradle café 
 

Eindhoven 

24 oktober 2013 



OVER DUTCH AWEARNESS 

 

 Duurzame partner in de mode-industrie 

 

werkt op basis van   

 

…het gedachtegoed van de circulaire economie  

…design for reincarnation 

…innovatieve materialen 

…een performance-based productiemethode 

 

 
 



People 

Planet 

Profit 

Partner-
ships 

 

 
 

KERNWAARDEN 

 

 
 



DE LINEAIRE ECONOMIE 

 

 
 



Huidige 

Lineaire 

Systeem 

Stress 
factoren 

Uitdaging 

voor het 

systeem 

Urgentie 

• Grondstoffenmijnbouw 

• Waardeketen productie en consumptie 

• Afvalgeneratie 

• Afnemende beschikbaarheid ruwe grondstoffen 

• Dalende marges en verminderde waardecreatie 

• Ecologische rampen 

• Behoud van een stabiele welvarende samenleving 

• Voorkomen ecologische degradatie 

• Economische uitdagingen 

• Ongekende groei van de wereldpopulatie  

• Gemiddelde globale levensstandaard is verdubbeld 

• Ecologische omslagpunten naderen 

DE HUIDIGE LINEAIRE ECONOMIE 

 
 



CLIFF: HET ANTWOORD OP HET LINEAIRE WERKEN 

 

 Innovatieve recyclebare biobased plastic producten  

 

• Gemaakt van post-consumer textielen (niet geschikt voor recycling in kleding) 

 

 Oude textielvezels 

      + PLA 

      = Composiet (geschikt voor spuitgieten) 

 

 Na gebruik opnieuw tot ruwe grondstof  te maken 

 

 In een gesloten loop met: 

 

… een laag verbruik van natuurlijke bronnen 

… geminimaliseerde afvalgeneratie 

 



CLIFF 



GreenGran 

VanVoort 

RHDHV 
Gemeente 
Eindhoven 

A2 

Bouw- 

materialen 

Gemeente 
Eindhoven 

GreenGran 

Cliff 

Cascade 

CLIFF 

 
 

 



20%  

over producten 

80%  

over proces en organisatie 

DE OVERGANG NAAR DE CIRCULAIRE ECONOMIE 

 
 

 



Zoek naar partners 

in het industriële 

eco-systeem 

Ontwikkeling en 

productie: lokaal waar 

mogelijk, globaal 

waar noodzakelijk 

Ontwerp circulair 

Innoveer collectief 
Van producten naar 

services 

Performance based 

business cases 

Uitwisseling van 

meervoudige waarden: 

sociaal, ecologisch, 

economisch, informatief 

DE SUCCESFACTOREN VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE 

 

 

 

 



INNOVATIEVE MATERIALEN 

 
 
 





1. RETURNITY ® 

 

 

 1e Cradle2Cradle gecertificeerde,100% recyclebare stof 

 

 Comfort, duurzaamheid en unieke ontwerpen 

 

 Vooral gericht op werkkleding (pantalons, jasjes, rokken,  

      overalls, schorten, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trevira  

Backhausen 

VanVoort 

Dutch 
aWEARness RHDHV 

Gemeente 
Eindhoven 

A2 

Cascade 

RETURNITY® 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=backhausen&source=images&cd=&cad=rja&docid=85E1WdlHEmYM6M&tbnid=Lj_INFJXHQGoXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stylepark.com/en/backhausen/orakelblume&ei=FcRQUeiLGcrL0QXXqoCADQ&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNFmieufTWhyqQqumAxjzik-ffmF9g&ust=1364333941786585
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=vervezelen+textiel&source=images&cd=&cad=rja&docid=WPJuT2P6H91LmM&tbnid=HElAdUfChuecGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.texperium.eu/nl/textielrecycling/vervezeling.html&ei=_sVQUaLnOai70QX7joDYDA&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNFxWp3oWeBCME-jgyGA08RKYwE8Gg&ust=1364334451380955


PARTNERS 

GARENS: Trevira CS       VERVEN: Dyeing house Verti 

 

 
 
 
 
 
 

WEVEN: Backhausen        KLEDINGPRODUCTIE: A2 

 

 



D66-kamerlid Stientje van Veldhoven in 

Returnity kleding 

GEBRUIKERS 

 
 

 



LAUNCHING CUSTOMERS 

 
 

 



DE ‘RE’CYCLE VAN RETURNITY 

 
 

 





2. MODAL (EDELWEISS) 

 
 

 
Eikenboom/ 

cellulose/ 

viscose 

 

Modal kledingstuk 

Verzamelen / 
shredderen 

Compost 



 
 

 

3. MISCANTHUS GRAS 

 

 Volledig recyclebare vezel gemaakt uit Miscanthus gras 

 

 Het materiaal heeft 

… een zeer geringe ecologische voetafdruk 

… groeit gemakkelijk in uiteenlopende klimaten 

 

 Ook geschikt als veevoer en voor het maken van briketten 

 

 Samenwerking met Zuid-Afrikaanse organisaties in het kader van Black Economic 

Empowerment 

 



Kledingstuk 

Cellulose 

Viscose 

CASCADE 

MISCANTHUS GRAS 

 

 
 



Kledingstuk 

Cellulose 

Polyester 

CASCADE 

4. MELKZUURBACTERIËN 

 

 
 



DESIGN FOR REINCARNATION 

 
 

 



KETENMANAGEMENT: TRACK&TRACE SYSTEEM RITS 

 

 Innovatief  Track&Trace systeem  

 

 Grondstoffenbank 

 

 Barcodes: recept 

 

 Online systeem voor gebruikers, producenten en overheden 
 

 

 
 

 
 



FOOTPRINT 

 

Samenwerking met de Portugese Cut, Make & Trim fabriek ‘A2’ 
 

 

 Duurzaam fashion label 

 

 Private label 

 

 Verkoop van garens, stoffen en andere materialen 

 

 Desk voor modelabels die duurzaam willen gaan werken 

 

 Ketenmanagement (grondstof  tot grondstof) 
 

 

 
 

 
 

 
 



DUURZAAM FASHION LABEL 

 

 Duurzaam partnerschap 

 

 Kleding geproduceerd op basis van principes van de circulaire  

      economie & fair-trade  

 

 Design 

 

 Focus op corporate wear 
 

 
 
 

 
 
 
 



PRIVATE LABEL 

 

 Duurzame productie voor fashion labels 

 

 Eigen designs of  designs van Footprint 
 

 



VERKOOP VAN GARENS, STOFFEN EN KLEDINGSTUKKEN 

 

 Verkoop van garens, stoffen en andere materialen 

 

 Voor designers, labels in de mode-/interieurindustrie die met duurzame 

stoffen willen werken 

 

 Altijd inclusief  het RITS systeem om recycling te garanderen 
 



DUTCH AWEARNESS IS OP ZOEK NAAR LAUNCHING CUSTOMERS ! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



HET PROJECT ECOPROFABRICS 

 

• Door de EU geselecteerd pilot project binnen het Eco Innovation 

programma 

 

• Het doel van het project is het verkleinen van de ecologische impact van 

textielproductie  

 

• Opschaling van de productie, distributie en exploitatie van 'Returnity’ 

werkkleding in vijf  Europese landen 

 

• Transparantie creëren over grondstoffen (RITS) 

 

 
 
 

 
 
 
 



DOELSTELLINGEN 

 

• Het verbeteren van de eco-efficiëntie van de Returnity stof  en de (productie-) 

processen; 

 

• Het optimaliseren van de toepassingen van Returnity; 

 

• De ketencirkel sluiten door het aanbrengen van schakels; 

 

• Het genereren van acceptatie en validatie van de ketenpartners 

 
 
 
 

 
 
 
 



LAUNCHING CUSTOMERS 

 
• Zijn opdrachtgevers met visie, inzicht en verantwoordelijkheid  

 

• Implementeren nieuwe supply chain methoden door onze ontwikkelingen te 

testen en te evalueren 

 

• Geven feedback gedurende de fases van productontwikkeling, productie en 

gebruik 

 

• Genereren marktacceptatie 

 
 
 
 

 
 
 
 



AANBOD 

 

• Hoge kwaliteit werkkleding gemaakt van Returnity ®  

 

• Deze revolutionaire stof  wordt na een bepaalde periode 'teruggegeven' voor 

hergebruik 

 

• Inclusief  het RITS track&trace systeem 

 
 
 
 

 
 
 
 



STAP 1 

 

• Definiëren van het aantal personen voor het testen van onze werkkleding in 

de pilot  

 

• Voorstellen van de juiste stijl van de werkkleding  

 

• Definiëren van de kleuren en logo's 

 

• Creëren van een sample collectie op basis van benodigde performance 

 
 
 
 

 
 
 
 



STAP 2 

 

• Productie en levering in verschillende maten 

 

• Na gebruik komt de kleding terug naar ons, zodat we het kunnen omzetten 

naar grondstoffen en nieuwe garens 

 

 
 
 

 
 
 
 



PROMOTIE 

 

• Launching customers worden gepresenteerd tijdens modeshows, 

internationale lezingen en presentaties 

 

• Vermelding op verschillende websites 

 

• Input wordt geleverd voor een eigen marketingcampagne van de launching 

customers 

 
 
 
 

 
 
 
 



PROJECTONDERSTEUNING  

 

• Twee (netwerk)bijeenkomsten voor launching customers 

 

• Drie evenementen waarvoor u wordt uitgenodigd als launching customer 

 

• Drie evaluatiemomenten (Brussel) 

 

• Communicatie, project management en uitvoerende steun  

 
 
 
 

 
 
 
 



CONTACT 

 

Rien Otto 

Founder 

rien@dutchawearness.com 

 

Ysbrand Derksen 

Managing Director 

ysbrand@dutchawearness.com  

 

Marieke Versteeg 

Project Manager 

marieke@dutchawearness.com 

 

Iris van Wanrooij 

Communications Manager 

iris@dutchawearness.com   Dutch aWEARness 

Lage Markt 65 

6511 VK  Nijmegen 

+31 683 940 677 

www.dutchawearness.com 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:rien@dutchawearness.com
mailto:ysbrand@dutchawearness.com
mailto:marieke@dutchawearness.com
mailto:iris@dutchawearness.com
mailto:info@dutchawearness.com


EPEA NL – Frans Beckers en  
Sanne van den Dungen 
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Sanne van den Dungen      vandendungen@epea.com 

Cradle to Cradle®  
en textiel 

Frans Beckers           beckers@epea.com 



Vandaag: 
• korte introductie sprekers 
• beknopte uitleg C2C 
• kleding volgens de C2C filosofie 
• inspirerende voorbeelden 
• over EPEA 
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STIMULEER CREATIVITEIT 

MAAK JUISTE ANALYSES 

ONTWERP VOOR ONEINDIGE 
WAARDE 

CREEER DE UPCYCLE 



STIMULEER  
CREATIVITEIT 

100% goed 

eco-effectief 

guilt-free consumption 

vier diversiteit 

hernieuwbare energie 



We have a design challenge! 



The “Cradle to Grave” paradigm 



Reduce, Re-use, Recycle 
Strategy 1 



Zero emissions? 



How are we making things? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

End of life sourcing production use 

(down-cycling!) 

“Cradle” “Grave” 

2nd use 



For being less bad, we are with too many 
Michael Braungart 



Rethink the way we make things 
and use materials effectively 
Strategy 2 



Setting the right goals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cradle to Cradle® Design   

Quality approach, inspired by nature: 
 

Waste = Food 
           (Nutrients are Nutrients) 

 
Use Current Solar Income 

(Renewable energy sources) 

 
Celebrate Diversity 

(Biological, Cultural, Conceptual) 

 



Everything is a resource for something else 

Non-renewable 
materials 

Nutrients as high 
quality raw materials 

Non-toxic during 
product use 

Easy assembly & 
disassembly 

Renewable resources 
Biological nutrients to 

the environment 
Non-toxic and Eco-

toxic during and after 
use 

Readily and safely 
biodegradable 
 
 

The Technosphere  The Biosphere  



De 5 criteria voor C2C product certificering 



Certificering: continue 
kwaliteitsverbetering 

Slide 91 



proces analyse 

materiaal onderzoek 

nutrient cycli 

supply chain 

MAAK DE 
JUISTE ANALYSES 



Facts en Figures: uitdagingen 

 

1/6 van de bevolking werkt in de kledingindustrie  
 
 
vruchtbare grond wordt uitgeput 
 
 
gebruik giftige chemicalieën; terecht in onze 

omgeving en in de kleding 
 
 
(NL/jr) 70 miljoen kg textiel wordt hergebruikt, maar 

135 miljoen kg textiel ‘verdwijnt”  





Uitdagende keten 

http://www.gigawealth.net/us/home/US_textile_industry_files/textile%20industry.JPG 

 

http://www.gigawealth.net/us/home/US_textile_industry_files/textile industry.JPG


Biological 
Metabolism 

Technical 
Metabolism 

Consumption 
Products 

Service 
Products 



http://www.gigawealth.net/us/home/US_textile_industry_files/textile%20industry.JPG 

 

Uitdagende keten 

http://www.gigawealth.net/us/home/US_textile_industry_files/textile industry.JPG


Grondstoffen voor biologische cycli  

vermijd voedselcompetitie 

nutrient management 

behoud van topsoil 

arbeidsomstandigheden 

diervriendelijk 

biodiversiteit 

water management 

hernieuwbare energie 

GMO vrij? 



Grondstoffen voor technische cycli  

schaarse grondstoffen? 

positief gedefineerd 

risico schadelijke stoffen? 

arbeidsomstandigheden 

materiaalverlies 

verwerkbaarheid 

water management 

hernieuwbare energie 

nutrientwaarde 



http://www.gigawealth.net/us/home/US_textile_industry_files/textile%20industry.JPG 

 

Uitdagende keten 

http://www.gigawealth.net/us/home/US_textile_industry_files/textile industry.JPG


schaarse grondstoffen? 

emulgators 

verdikkingsmiddelen 

voorbehandelmiddelen 

schuimmiddelen 

verfstoffen 

nutrientwaarde 

finishing agents 

Gebruik van inputs 

risico schadelijke stoffen? 



ABC-X Assessment methodology 

Hazard identification 

Risk Assessment: 
Risk = Hazard * Exposure 

Categorization: 
ABC-X 

Scenario context 
Definition of  

Cradle to Cradle® scenario 

Cyclability 



Uitdagende keten 

http://www.gigawealth.net/us/home/US_textile_industry_files/textile%20industry.JPG 

 

http://www.gigawealth.net/us/home/US_textile_industry_files/textile industry.JPG


 

• Food 

• Feed 

- Terrestrial organisms 
- Aquatic organisms 

Plant nutrition 

- Aquatic nutrition 
- Nutrition for soil 
- Safe combustion 

 
 
 

 

Re-use (disassembly) 

Reform 

- Mechanical recycling (industrial 
and post consumer) 

Chemical re-composition 

- De- and repolymerisation 
- Pyrolysis and refinery 
- Gasification and methanol 

derived chemistry 

Biological 
Metabolism 

Technical 
Metabolism 

End of use scenario 



End of use scenario: organisatie 

materiaal paspoort 
- nutrient waarde 
- recycling opties 
 
materiaal bank 
take back systemen 
track & trace 
keten samenwerking 

 



keten 

kwaliteit 

kennis 

story-telling 

ONTWERP 
VOOR ONEINDIGE 
WAARDE 



Biological 
Nutrient 

 



PUMA Biological Cycle 

 http://about.puma.com/puma-introduces-biodegradable-and-recyclable-products/2012 

Shirts 
biodegradab

le  



PUMA Biodegration of the PUMA InCycle “Basket” 

http://about.puma.com/puma-introduces-biodegradable-and-recyclable-products/2012 



REWORK C2C workwear 



http://www.reworkwear.eu/downloads/Leaflet_Rework.pdf 



Technical 
Nutrient 

 



PUMA Technical Cycli 



PUMA Bring Me Back-System 

http://about.puma.com/puma-introduces-biodegradable-and-recyclable-products/2012 



matchmaker 

circulaire oplossingen 

innovatie 

werkgelegenheid 

CREËER DE 
UPCYCLE 



certificering 

materiaal onderzoek 

positive-lists 

circulaire oplossingen 

position papers 

innovatie 

materiaal paspoorten 

scenario productgebruik 

platform 

roadmap 

quick-scan 



Platform 



Platform voor innovatie 



Sanne van den Dungen      vandendungen@epea.com 

Frans Beckers           beckers@epea.com 



Discussie 
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Blijf op de hoogte 
 

• Blijf op de hoogte via de linkedin-groep 
• Het verslag van deze dag en de presentaties zijn te vinden op 

www.cradletocradlecafe.com  
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http://www.cradletocradlecafe.com/


Bedankt voor uw komst! 
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