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Winnaar Social Enlightenmentz 2014 – Interface

Omgaan met duurzaamheid
maakt een mens creatiever
In 2020 wil tapijtfabrikant Interface geen
enkele negatieve invloed meer uitoefenen op
onze planeet. Geanne van Arkel, hoofd duurzame ontwikkeling bij het bedrijf, voert die
visie in alle dimensies in het bedrijf door.
Daarmee won het de verkiezing Enlightenmentz of the Year 2014 in de categorie Social.
Fiona van Kessel
‘Echt iedereen kan het verschil maken als het gaat om duurzaamheid’, stelt Geanne van Arkel, hoofd duurzame ontwikkeling bij Interface Benelux. Deze producent van tapijttegels is wereldwijd
leider op het gebied van innovatie
en duurzaamheid. Van Arkel: ‘DuurDuurzaamheid
zaamheid hoeft niet ten koste te
hoeft niet ten koste
gaan van de kwaliteit van leven of
te gaan van de
een product. Een mens wordt zelfs
kwaliteit van leven
creatiever wanneer die zich actief
of een product.’
gaat bezighouden met de vraag hoe
iets duurzamer kan.’

‘

Dit is een van de slechts zes
dubbele barrièreriffen ter
wereld met een hoge ecologische waarde door de
bijzondere
koraalriffen
voor de kust.
De visserijgemeenschap
behoort er daarentegen tot
de armste ter wereld. De
inwoners van het gebied
zijn volledig afhankelijk
van de oceaan om te overleven. Er is echter geen
duurzaam systeem voor afvalverwerking en veel visnetten eindigen op het
strand of in de zee. Het
gaat om zoveel visnetten dat de geschatte lengte van alle nylonnetten per jaar bij elkaar anderhalf keer zo groot is als de aardomvang. Deze vervuiling zorgt voor schade aan het rif en voor
spookvissen; vissen blijven vastzitten in de ronddobberende
netten en sterven. Hierdoor heeft de lokale bevolking minder
vangst.

Extra inkomsten
Herstellende bijdrage
Al sinds 1994 is duurzaamheid de bedrijfsstrategie van het
bedrijf. Oprichter Ray C. Anderson liet zich inspireren door het
boek The Ecology of Commerce. Auteur Paul Hawken stelt dat het
industriële systeem de grootste vernietiger is van de aarde, maar
dat dit systeem ook de enige is met genoeg kracht om een herstellende bijdrage te leveren. Anderson heeft Interface vervolgens als doel gegeven om onder de noemer Mission Zero een
herstellende bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij.
In 2020 wil het bedrijf geen enkele negatieve invloed meer uitoefenen op onze planeet. En met het tempo dat Interface nu
heeft, lijkt dat ook te lukken. De CO2-uitstoot van de Europese
productielocaties is op dit moment negentig procent lager dan
die in 1996.

Visserijgemeenschap
Het is bijzonder dat een beursgenoteerd bedrijf als Interface
zich zo inzet voor een duurzamere en circulaire economie. Nog
meer bijzonder is het feit dat ook de mensen onderaan de piramide onderdeel zijn van de inclusieve circulaire economie waaraan het bedrijf wil bijdragen. Sinds 2012 heeft Interface een inkoopprogramma lopen in de Danajon Bank op de Filippijnen.
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Danajon Bank was voor Interface de perfecte locatie voor het
Net-Works project. Dit programma zette het bedrijf samen met
garenfabrikant Aquafil en de maatschappelijke organisatie de
Zoological Society London op. De lokale bevolking krijgt voortaan betaald voor het inleveren of verwerken van visnetten. De
natuur kan hierdoor herstellen en de vissers hebben wat extra
inkomsten. Daarnaast neemt de visvangst toe doordat het
spookvissen afneemt. Interface verwerkt de visnetten als grondstof voor zijn tapijttegels en draagt zo bij aan een duurzamere
en betere toekomst voor de gemeenschappen en hun omgeving.
Er is tot nu toe meer dan 32.500 kilo aan visnetten ingezameld,
wat neerkomt op een lengte die bijna gelijkstaat aan de omvang
van de aarde. Voor de inzameling hiervan hebben 4.500 dorpsbewoners geholpen. Van Arkel: ‘Wij willen de sociale en ecologische uitdagingen in ons businessmodel integreren. Hiermee
kan duurzaamheid in alle dimensies letterlijk worden verankerd
in ons product.’
De volgende locatie voor het project is rondom het Ossa-Meer in
Kameroen. Op dit moment is een team hard bezig met het opzetten van lokale partnerschappen en infrastructuur. Het inzamelen in deze regio zal rond 2015 beginnen. b
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