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Positieve Impact 



Binnenluchtkwaliteit 

C2C ExpoLAB                                Venlo                                  www.c2cexpolab.eu 



Minder slecht is niet goed 



Rol van de opdrachtgever: 
Waarom C2C 

! Economisch principe 
! Verantwoordelijkheid nemen 
! Onderscheidend zijn 
! Laten zien dat we er in geloven 
! Een vliegwiel creëren 
! Meerwaarde voor de stad en 

medewerkers 
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2008 

•  Formele vaststelling van de ambitie door de gemeenteraad: 
C2C wordt leidend in ons beleid 

 



„C2C is niet het doel maar een middel om onze regio te 
positioneren “ 

 
Maar het moet wel iets van ons zijn! 

 
…….ook als 100% goed (nog) niet mogelijk is 

 



Het gaat echter niet automatisch 





Proces 

! Aanbestedingen 
! De juiste mindset in het totale team, 

belangrijk bij de selectie en gunning!  
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Aanbestedingen 

! Eerst architect op basis van visie 
! Daarna de andere disciplines 
! C2C steeds onderdeel van de 

aanbestedingsprocedure 
! Ontwerpteam-aanbesteding 

! Uitdaging: selectie- en gunningcriteria! 
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Proces PvE, ontwerpteam/
bouwteam 

! PvE was de basis (C2C als uitgangspunt) 
! TCO/TCU 

! Marktconsultaties 
! Snelkookpansessies 
! Stabu-Bestek 
! Extra ruimte voor aannemer 
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C2C in het ontwerpproces 

! Afval = voedsel 
! Gebruik alleen hernieuwbare 

energiebronnen 
! Bevorder en geniet van diversiteit 
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Focus 

•  Energie 
•  Water 
•  Materialen 
•  Gezondheid/luchtkwaliteit 
•  Diversiteit 
 



Proces 
 
 
 
Ambities per thema      Middelen  

  
 

 



100% C2C is (nog) niet mogelijk 
•  Een gebouw kan steeds beter worden 

 

 



Proces na vaststellen ambities 

• Hoe is C2C in het proces 
geïntegreerd? 

 

 



Proces en focus 
Meerdere cycli in een gebouw   

      
 

 





Rollen en verantwoordelijkheden 

 
•  Opdrachtgever 
•  Gebruiker 
•  Projectmanagement/bouwmanagement 
•  Ontwerp- en  technische expertise 
•  C2C-bewaking/inspiratie 
•  Producenten 
 

•  Mindset!! 
•  Innovatie 
•  Samenwerken 
•  Diversiteit 
 
  
 

 



Meerwaarde is…. 
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Resultaten 
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Gebouw zuivert de lucht 

NDV
QDWXXUOLMNH�YHQWLODWLH

�]RQQH��VFKRRUVWHQHQ
nV�]RPHUV�QDWXXUOLMNH�
OXFKWDIYRHU

OXFKW�DDQYRHU
nV�ZLQWHUV�YLD�GH�NDV�
nV�]RPHUV�GLUHFW�QDDU�GH�
/%+

JH]DPHQOLMNH�UXLPWHV
JURHQH�ELQQHQZDQG�EHYRUGHUG�
JH]RQG�ELQQHQNOLPDDW

JURHQH�JHYHO
nV�ZLQWHUV�OXFKW�XLWEOD]HQ�GRRU�
JURHQH�JHYHO��]XLYHUW�OXFKW
JHYHO�JDDW�KLWWHVWUHVV�WHJHQ

JURHQH�JHYHO
ELRGLYHUVLWHLW

,QGLYLGXHOH�ZHUNSOHNNHQ
7H�RSHQHQ�UDPHQ

SOHLQ�JURHQ
HHUVWH�ILMQVWRI]XLYHULQJ�
GLH�SOHLQ�VFKRRQ�KRXGW

3DUNHHUJDUDJH�
*HYHQWLOHHUG�GRRU�YLGHV



Gebouw wekt energie op 



Gebouw zuivert water 



Eerste biodiversiteit 



Materialen 

 



De mens centraal 



Gebouw als onderdeel van de 
bedrijfskosten 



Business model 

! Kosten   à   Investering 
! Break even   à   Cash Flow 
! Focus op de “harde” benefits 
! “Zachte” benefits zijn ook zeer 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 
! Wat is belangrijk voor de eigenaar en wat voor 

de gebruiker 
! Lage exploitatielasten kunnen met de huur 

verrekend worden 



Voorbeelden 
! Bespaar- en verdienmatrix 
! Meubels (Bas) 
! Een gebouw als materialenbank 



Effecten 
 



Effecten, comfort bieden 
 



Effecten 



Gebouw als grondstoffenbank 
! Restwaarde van materialen 
! Stadskantoor en parkeren: €35.000.000,- 
! 5% restwaarde op de balans 
! Restwaarde €1.750.000,- 
! Kapitaalkosten besparing €175.000,- per jaar 
! €3.500.000 in 40 jaar 
! Restwaarde kan nog hoger worden: 

paspoorten! 
! Het ontwerpprincipe is belangrijk!  



Harde inverdieneffecten 

! Project is niet duurder geworden (10%) 
! Hogere restwaarde 
! 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 



Méér dan alleen 
stadskantoor… 
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Egerbos 
 



Basisschool de Zuidstroom 
 



Sporthal Venlo-Zuid 

47 



48 



49 



Innovatie als randvoorwaarde 
voor evolutie 

" Health, Adding 
value, Positive, 
C2C (rethink, 
upcycle) 

      
 Circularity (recycle, reuse) 

!  Sustainability (reduce) 



Venlo zegt Ja! tegen C2C 

  

Cradle to Cradle jaar 
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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 


